
  



 بسم اّلله الرهمحن الرهحيم
 َرِضي هللا َعنه  عمر بن اخلطّاب حول أثر 

 إّّيها اه عاِصم  زويج ابنِ ، وتَ الّلنب ابئعةِ  َمَع اهِلََللِيَّة
 

  .احلقه املبني، الفتهاح العليم، وال حول وال قوهة إاله ابّلله العليه العظيم تعاىل اّلله  احلمد
ْسداة، الرَّمحة والصهالة والسهالم على 

ُ
راج املهداة، والنهعمة امل مَّد عبد اّلله ورسوله، املنري، والبشري النَّذير، نبيهنا حمالسهِّ

ه وُذرهِّيَّتِّهِّ، وأَْنَصارِّهِّ َوأَتْ َباعِّهِّ إىل ي ،وَصفِّيهه مِّن َخْلقِّهِّ، وحبيبه وخليله     وم الدهين.وعلى آلِّهِّ وأَْزواجِّ
س الرهاشدين من الليهة، مثه خباموالِّ  ق عمرو لَّ َمطار، قد َعلِّق ابلفار وبعد، فهذا عرٌض خلرٍب طار يف النهاس ك

م بنتِّ  ه أُمهِّ وأُمهِّ  ،اخللفاء م بن عمر بن اخلطهاب َعاصِّ  .رضي اّلله عنه َعاصِّ
أهل العلم  آراءُ  هينت فيباروس، وتَ ماطر والط  فه يف القَ كُ ه األَ قمتُ واحلديث، ورَ  قدميال يف األلُسنُ به  لجتقد 

 .من حيث االعتبارُ 
له،  اترخييهٍ  قدم مصدرٍ ألِّ  ليةٌ من الرهأي والنهظر، وتَ  ما طال هذا األثرَ لِّ  فٌ كاشِّ   استعراضٌ ويف هذه الورقات 

ا لِّشتيت الرهواايت من مَ  ومجعٌ   .إىل احلديث عن غريب لغته ، وصواًل فق تسلسلها الزهمنه وَ ظاّنه
 جونُ شُ  هاقتضاا هبذا الُبَحيث لة من قريب أو بعيدمن النهوادر ذات الصهِّ  قيد مجلة إىلأفضى يب القول  مثه  

 فاستصحبه. منه جنبه با هو أَ  صلَ ا اته ه، وربه ر ألجلِّ ىل غريه فذُكِّ إيُء الشه  ا احتاجَ ربه ؛ فلاحلديث
 

  :ايةو للرّ  أقدم مصدر اترخييّ 
ه (، 462رواية ابنه أيب عبد اّلله حممهد )ت:  ،ه (412بن عبد احلكم )ت: أيب حممهد عبد اّلله  يعترب كتابُ 

من أقدم  "(42 – 11"ص سرية عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه) املوسوم ب و 
مع ابئعة اللهنب  رضي اّلله عنه عمر بن اخلطهاب املنسوب إىل الهيت سجلهت هذا األثرَ -فيما أعلم  –املصنهفات 

 : ه كما ورد فيهلفظِّ  وهذه سياقةُ ، وابنتها
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َكايَة  ها: َفَكاَن ِمَِّّا ذُكر مِّن َذلِّك َأنه عمر بن اخلطهاب َمَع الِّاَللِّيَّة وتَ )حِّ ي  عمر بنَ  زويج ابْنه إايه اخلطهاب َرضِّ
اَلفَتِّ  ْلَماءِّ َفخرجَ اللَّنب  قِّ ذْ ه َعن مَ هللا َعنهُ ّنى يفِّ خِّ دِّي ابِّ

َ
ي امل َلة يفِّ َحَواشِّ َلَا:  2َتقول البنةٍ  1َنة فَإِّذا ابمرأةٍ َذات لَي ْ

 ؟.فقد َأصَبحتِّ  كِّ بنَ َأال متُذقني لَ 
  َوقد ّنى أَمِّريُ  اْْلَارِّيَة: َكيَف أمُذقُ  فَ َقاَلتِّ  

َ
َفَما يْدرِّي قي فامذُ  لنَّاسُ ا ق؟. فَ َقاَلت: قد مذقَ ذْ اْلُمؤمنِّنَي َعن امل

رُي اْلُمؤمنِّنيَ  ها فَ َوَقعت مقالتُ  ؛ ّنى َعنهُ  ه َوقدفعلَ ألِّ  ، َما كنتُ يعلمُ  عمرَ  فإلهُ  اَل يعلمُ  عمرُ فَ َقاَلت: إِّْن َكاَن  .أَمِّ
ًما ابْ نَ ن مِّ  ع َكَذا وََكَذا، فاسأل َعنه فَ َقاَل اَي بُ عمر، فَ َلمَّا أصبح َدَعا َعاصِّ  -ْْلَارِّيَة ا نه: اْذَهْب إِّىَل َموضِّ

ٌم فَإِّذا هَِّي َجارِّيَةٌ  َفذهبَ  -ها َلُه ووصفَ  راها حْ َها، َفَما أَ جْ  فَ تَ َزوَّ نه من بن هِّاَلل فَ َقاَل َلُه عمر: اْذَهْب اَي بُ  َعاصِّ
م بن عمرجَ ، فَ تَ َزوَّ اْلَعَربَ  سودُ يَ  بَِّفارِّسٍ  َأن ََتتَ  م بنتَ  مَّ ، َفولدت َلهُ أُ 3َها َعاصِّ م بن عمر بن اخْلطه  َعاصِّ  ،ابَعاصِّ
 (.4زيبن عبد اْلَعز  َمْرَوان بن احلكم َفأََتت بعمرَ  اْلَعزِّيز بنُ  َها عبدُ فَ تَ َزوهجَ 

 أثر عمر رضي اّلّل عنه مع ابئعة الّلنب بني الّتصحيح والّتضعيف: 
يتعلهق  ،الهذي وقفُت عليه من األحكام الصهادرة عن بعض مشايخ وفضالء العصر بشأن هذا األثر، أربعة نَ َفرٍ 

 األمر ب : 
من سيهدان عمر ]رضي ز  الشهيخ مصطفى العدويه يف تسجيٍل صوتهٍ له، ُسئل فيه: )هل قصهةُ ابئعة اللهنب يف -1

 اّلله عنه[ صحيحه أم ال؟. 
 .5(اقال: )ال أعلم لا َسَندا اثبِّتً 

 قصهة عمر بن -24/ 1 – 2/ 5الشهيخ أبو عبد الرهمحن فوزي األثريه، قال يف: تبصرة أُويل األحالم ) -4
يٌف فيه : وهذا سنٌد ضعاخلطهاب رضي اّلله عنه مع املرأة صاحبة اللهنب(: )منكر، أخرجه اآلُجرهِّيه ... قلت

                                  
 . -( 16/ 7طهبقات ابن سعد ) -هي أُم  عمارة بنُت سفيان بن عبد هللا الثهقفيه  - 1
)أم  عاصم: قيل إنه امَسها ليلى بنُت عاصم بنِّ عمر بن اخلطهاب ... أُم  عمر بن عبد العزيز. سكنت دمشق مدهة ... حدهثت عن  - 2

 .-( 1275رقم  421/ 72اتريخ دمشق ) -أبيها. روى عنها ابُنها عمر ]بن عبد العزيز[( 
خلطهاب ... ُولدِّ يف حياة النهبه صلهى هللا عليه وسلهم، مات سنة (: )عاصم بن عمر بن ا4226رقم  274يف تقريب التههذيب )ص - 3

(: )وقد روي: أنهه زوهَجها ابَنه عاصم 54 – 54سبعني، وقيل: بعدها(، وقال ابن تيمية يف قاعدة يف االنغماس يف العدوه وهل يباح )ص
ًما ابَنه،  وصدق عمر بن عبد العزيز من ُذريهة عاصم(. هذا، وإن كان عمر قبل ذلك تزوهَج ابنَة عاصٍم هذا فولدت له عاصِّ

ة الرهاشد َأَشج  فهو اإلمام احلافظ العالهمة اجملتهد الزهاهد العابد السَّيهِّد أمري املؤمنني حقها أبو حفص الُقرشيه األُمويه املدينه املصريه اخللي - 4
مِّ ْبن ُعَمَر ْبنِّ اخلَْطَّ بن أُميهة ُعَمر ْبُن َعْبَد اْلَعزِّيزِّ ْبَن َمْرَواَن ْبَن احلَْكَ  ٍم بِّْنُت َعاصِّ ، وأُمهه أُمه َعاصِّ ، َفَجد ه مِّْن قِّبل أَبيه أَبو مِّ ْبنِّ َأيب اْلَعاصِّ ابِّ

- طيب( 564/ 1(، لسان العرب )112/ 5سري أعالم النهبالء ) –اْلَعاصِّ َجد  َجدهِّه، وَجد ه مِّْن قِّبل أُمهه ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابِّ رضي اّلله عنه 
. 
5 - s.shabakngy.com. 
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بن زيد بن أسلم ضعهفه ابن معني وابن املدين واْلُوَزجاينه وأبو زرعة وابن حجر، وقال ابن عديه: مع اهللا  عبدُ 
َش  بهان: كان شيخا صاحلا كثري اخلطأ فاحِّ : ليس ابلقويه، وقال ابن حِّ َضعفه ُيكَتب حديثُه، وقال النهسائيه

 بن قات الهيت إذا مسَعها املبتدُئ يف هذه الصهناعة شهد عليها ابلَوضع. وعبد هللاالَوْهم أيت ابألشياء عن الثه 
عبد احلكم بن َأْعنَي أنكر عليه ابُن معني شيئا من أخبار عمر بن عبد العزيز. انظر الضهعفاء البن اْلوزي 

قريب والته  454و115ص 5والتههذيب البن حجر ج 545ص 12وهتذيب الكمال للمِّزهِّيه ج 144ص 4ج
 (.124الوجه ذكره ابُن اْلوزيه يف اتريخ عمر بن اخلطهاب ص ومن هذا .412و  422له ص

ت الواردة يف شخصيهة عمر بن اخلطهاب  -4  عبد السهالم بن حمسن آل عيسى يف: دراسة نقديهة يف املروايه
عن أيب بكر  ، نقاًل 414/ 1(: )]األثر[ أورده ابن كثري يف مسند الفاروق 1الامش 511 – 512/ 4) 

 فاألثُر َحَسٌن(. … وإسناُده متهصٌل ورجالُه ما بني ثِّقة وَصدوق  اآلُجرهيه،
 (.511(: )حسن، تقدهم الكالم عليه يف ص 1الامش 625 – 622/ 4وقال يف )

(: 1الامش 54/ 1حياة بن حممهد بن جربيل يف اآلاثر الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة ) -2
ويه، زيد بن أسلم، عن أبيه، ضعهفه حيىي وأبو زرعة، ووثهقه أمحد وغريه، وقال النَّسائيه: ليس ابلق )وعبد هللا بن

 (. 245/ 4وقال احلافظ: صدوٌق فيه لني، انظر ميزان االعتدال 
رة )ورد األثر  -5  (.24/ 2(، وإزالة اخلفاء )724رقم  424/ 24بصيغة التهمريض )ُروَِّي( يف: الرهايض النَّضِّ

فالظهاهر ِمها سبق إيراُده من األحكام حول هذا األثر أنهه مل يصحه له َسَنٌد يف مجيع الرهواايت الهيت وقفُت  وبعُد،
يف  يتساحمونون و أنه العلماَء يتساهل َعرضُتها يف حواشي هذا املبحث. وليس خبافٍ استعليها، والهيت سبق أن 

 –م طرد ذلك بل إنه بعَضهحاديث النهبويهة الشهريفة؛ رواية اآلاثر واعتبارها، ما ال يكون مثله يف رواية األ
هيب( يف رواية األحاديث النهبويهة املتعلهِّقة بفضائل األعمال -التهسامح  غيب والّته وقالوا ابعتبارها دون ما  ،)الّته

 ُروي منها يف العقائد واألحكام.
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  الّزميّن: هاسللفق تسوَ  الّرواّيتمصادر ترتيب 
 ن:كلٌّ مِّ   اهرو األثُر 

 .1(42 - 11سرية عمر بن عبد العزيز )ص يف (ه 412ت: ابن عبد احلكم ) -1
 . 2(21 - 27)صأخبار أيب حفص عمر بن عبد العزيز وسريته يف ( ه 462ت: ) اآلُجرهي -4
 .3ْبنِّ َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ( ذِّْكُر ُعَمرَ  254 – 254/ 4سري السهلف الصهاحلني )يف ( ه 545ت: وام الس نَّة )قِّ  -4

                                  
 سبق إيراُد لفظه. -1
م ) - 2 ليه بن َأمْحد بن حُمَمَّد عَ ذِّكُر َأْخَبار عمر بن عبد العزيز َرمَحه هللا َوسريَته يفِّ اْلُمسلمني حّته تويفه َرمَحه هللا: أخرباَن الرهئيس أَبُو اْلَقاسِّ

م عبد  رة سنة سبع َوعْشرين اْلملك بن حُمَمَّد بن عبد هللا بن َبشرَان قَِّراَءة َعَلْيهِّ يفِّ اْليَ ْوم الثَّاينِّ من مُجَاَدى اآلبن بَ َيان الرزهاز َقاَل: َأان أَبُو اْلَقاسِّ خِّ
د احلَْ  اَئة، َقاَل: أخرباَن أَبُو بكر حُمَمَّد بن احْلَُسنْي بن عبد هللا اآْلُجرِّيه قِّرَاَءًة َعَلْيهِّ يفِّ اْلَمْسجِّ َثاَلث َومخسني وثالمثائة قِّرَاَءًة َعَلْيهِّ، َرام سنة َوأَْربَعمِّ

ثَنا عبد هللا يبقال: َأان أَبُو سعيد احْلسن بن َعليه اْلَْصَّاص، َقاَل: َحدثَنا حُمَمَّد بن عبد هللا بن عبد احلكم بن أعني، َقاَل: َأْخربينِّ أ  َقاَل: َحده
َنَما أَ  ه أسلم َقاَل: بَ ي ْ ْلَمدِّيَنةِّ إِّْذ أعيان َمَع بن زيد بن أسلم َعن أَبِّيه َعن جده ي هللا َعنُه َوُهَو يَ ُعس  ابِّ ا، فاتهكأ على َجانب عمر بن اخْلطهاب َرضِّ

ْلَماءِّ، فَ َقاَلت  َداٍر يفِّ َجوف اللَّْيل، َفإِّذا اْمَرأٌَة َتقول البنتها: اَي بنتاه قومِّي إِّىَل َذلِّك اللَّنب فامُذقيه ابِّ متِّ َما َكاَن مِّن ا: اَي أُمهتاه َأو َما علِّ لََ جِّ
ْلَماءِّ، فَ َقاَلت َلَا: اَي بنتاه اللَّنُب ُيشاَب  َعزَمة أَمِّري اْلُمؤمنِّنَي اْليَ ْوَم. َقاَلت: َوَما َكاَن مِّن َعزمته اَي بُنيهة؟ َقاَلت: إِّنَّه أَمر مناداي، فَ َناَدى َأن اَل  ابِّ

وضٍع اَل  ْلَماءِّ، َفإنَّك بِّ ال عمر؛ فَ َقاَلت الصهبيهة ألُمهها: اَي أُمهتاه َوهللاِّ عمر، َواَل ُمَنادِّي  يرا ِِّ قومِّي إىل اللَّنب فامُذقيه ابِّ
َ
ُطيَعه يفِّ امل  َما كنُت ألِّ

ه، فَ لَ  َع، مثَّ مضى يفِّ َعَسسِّ اَي أسلم ا أصبح، َقاَل: مَّ وَأعصَيه يفِّ اخَلال. َوعمر يسمُع كلَّ َذلِّك، فَ َقاَل: اَي أسلم َعلهِّمِّ اْلَباَب، واعرفِّ اْلموضِّ
ارِّيَُة َأميهِّ اَل بَ ْعَل َلَا، َوإِّذا تِّيَك اْمضِّ إِّىَل اْلموضع، َفاْنظُر َمن القائلة، َوَمن اْلَمُقول َلَا، َوهل َلُم مِّن بَ ْعل؟ َفأتيُت اْلموضَع فَ َنَظرُت َفإِّذا اْلَْ 

اُج اىل اْمَرأٍَة أَُزوهُِّجُه، َوَلو َكاَن ، َفَدَعا عمُر َوَلَده َفَجمعُهْم فَ َقاَل: َهل فِّيُكم َمن حْيتَ أُم َها، َوإِّذا لَْيَس َلَا رجٌل. َفأتيُت عمَر بَن اخْلطهاب َفَأْخرَبتُه
ْنُكم أحٌد إِّىَل َهذِّه اْْلَارِّيَة. فَ َقاَل عبد هللا: يل َزْوَجة، َوَقاَل عبد الره  م: اَي أَبتاه اَل  محن: يل َزْوَجة، َوَقالَ أببيكم َحرََكٌة إِّىَل النهَِّساء َما سبَقه مِّ َعاصِّ

ًتا، َوولدتِّ اْلبِّْنُت ابْنًة، َوولد م؛ َفولدت لِّعاصم بِّن ْ ، فَبعث إِّىَل اْْلَارِّيَة فَ َزوَّجَها مِّن َعاصِّ بْ َنُة عمَر بَن عبد العزيز َرمَحه  تَزْوَجة يل فَ َزوهجنِّ االِّ
 هللا(. 

ثَ َنا َعْبُد اْلَملِّكِّ ْبنِّ حُمَمَّدِّ ْبنِّ بِّْشَراَن، َأْخرَبانَ )َأْخرَباََن َعلِّي  ْبُن َأمْحََد ْبنِّ حُمَمٍَّد اْلب َ  - 3 ثَ َنا أَبُو َسعِّيٍد ْغَدادِّي  يفِّ كَِّتابِّهِّ، َحدَّ  أَبُو َبْكٍر اآْلُجرهِّي ، َحدَّ
ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َعْبدِّ احلََْكمِّ ْبنِّ أَ  يٍه اْلَْصَّاُص، َحدَّ

،احْلَُسنْيِّ ْبنِّ َعلِّ ، َأْخرَبَينِّ َأيبِّ ثَ َنا َعْبُد اّللَِّّ اْبُن َزْيدِّ ْبنِّ َأْسَلَم، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن  ْعنُيٍ َحدَّ
َنا َأاَن َمَع  ُ َعْنُه، َوُهَو يَ ُعس  اْلَمدِّيَنَة إِّْذ أُْعيَِّي َفاتََّكَأ َعَلى جَ َجدهِّهِّ َأْسَلَم، َقاَل: " بَ ي ْ َي اّللَّ ، َفإَِّذا اُعَمَر ْبنِّ اخلَْطَّابِّ َرضِّ َداٍر يفِّ َجْوفِّ اللَّْيلِّ نِّبِّ جِّ

ْلَماءِّ، فَ َقاَلْت: اَي أُمََّتاُه: َأَوَما َعلِّ  بْ َنتَِّها: ُقومِّي إِّىَل َذلَِّك اللَّنَبِّ َفاْمزِّقِّيهِّ ابِّ نِّنَي اْليَ ْوَم؟ َقاَلْت: َوَما َكاَن ْمتِّ َما َكانَ اْمَرأٌَة تَ ُقوُل الِّ ْن َعْزَمةِّ أَمِّريِّ اْلُمْؤمِّ  مِّ
ْلَماءِّ، فَ َقاَلْت َلَا: اَي ابْ نَ َتاُه ُقومِّي إِّىَل اللَّنَبِّ اللَّنَبُ ْن َعْزَمتِّهِّ؟ َقاَلْت: إِّنَُّه أََمَر ُمَنادِّاًي فَ َناَدى: َأالَّ ُيَشاَب مِّ  ٍع اَل يَ َرا ِِّ ابِّ َْوضِّ ْلَماءِّ، َفإِّنََّك بِّ  َفاْمزِّقِّيهِّ ابِّ

َيُه يفِّ اخلَْالءِّ. َوُعَمُر َيْسَمُع ُكلَّ َذلِّكَ ُعَمَر؛ فَ َقاَلتِّ الُعَمُر َواَل ُمَنادِّي  ُطِّيَعُه يفِّ اْلَمََلِّ َوَأْعصِّ . فَ َقاَل: اَي َأْسَلُم، َعلهِّمِّ اْلَباَب صَّبِّيَُّة: َواّللَِّّ َما ُكْنُت ألِّ
هِّ. فَ َلمَّا َأْصَبَح َقاَل: اَي َأْسَلُم، اْمضِّ إِّىَل  َع، مُثَّ َمَضى يفِّ َعَسسِّ عِّ َفاْنظُْر َمنِّ اْلَقائَِّلةُ َواْعرِّفِّ اْلَمْوضِّ ْن بَ ْعٍل.  اْلَمْوضِّ ، َوَمنِّ اْلَمُقوُل َلَا، َوَهْل َلُْم مِّ

َع فَإَِّذا اْْلَارِّيَُة َأميهٌِّ اَل بَ ْعَل َلَا، َوإَِّذا تِّيَك أُم َها، َوإَِّذا لَْيَس َلُْم َرُجٌل. فَ  ُعَمُر َوَلَدُه َفَجَمَعُهْم، َفَأْخرَبْتُُه؛ َفَدَعا ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّابِّ أَتَ ْيُت َفأَتَ ْيُت اْلَمْوضِّ
َبِّيُكْم َحرََكٌة إِّىَل النهَِّساءِّ َما َسب َ  ْنُكمْ فَ َقاَل: َهْل فِّيُكْم َمْن حَيَْتاُج إِّىَل اْمَرأٍَة أَُزوهُِّجُه؟ َوَلْو َكاَن أبِّ  َزْوَجٌة، َأَحٌد إِّىَل َهذِّهِّ اْْلَارِّيَةِّ. فَ َقاَل َعْبُد اّللَِّّ: يلِّ َقُه مِّ

؛ فَ بَ َعَث إِّىَل اْلَْ  ٌم: اَي أَبَ َتاُه، اَل َزْوَجَة يلِّ فَ َزوهِّْجنِّ ًتا، َوَوَلَدتِّ ارِّيَةِّ ف َ َوَقاَل َعْبُد الرَّمْحَنِّ: يلِّ َزْوَجٌة، َوَقاَل َعاصِّ ٍم بِّن ْ ٍم، فَ َوَلَدْت لَِّعاصِّ َزوََّجَها مِّْن َعاصِّ
بْ َنُة ُعمَ  ًتا، َوَوَلَدتِّ االِّ بْ َنُة بِّن ْ ُ(.  االِّ َُه اّللَّ  َر ْبَن َعْبَد اْلَعزِّيزِّ َرمحِّ
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 ان)أخربان أبو احَلَسن الفرضيه، أان جعفر بن أمحد بن احلسني السهرهاج، أان الشهيخ أبو نصر إبراهيم بن احلسني بن صاحل ، قراءة عليه،  - 1

، أان أبو بكر حممهد بن جعفر بن حممهد األدميه القارئ قراءة عل عني وثالمثائة، يه يف مسجد اْلامع يوم اْلمعة يوم عرفة سنة أربأبو أمحد الفرضيه
ان أمحد بن عبيد بن انصح، ان أبو قبيصة حممهد بن حرب بن قطن، حدهثن محهاد بن زيد، ]عن عاصم[ عن أيب وائل قال: مره عمر بعجوٍز 

ملاء. فقالت: نعم اي أمري وهار بيت هللا تعاىل، وال َتشويب اللهنَب ابتبيُع لَبًنا معها يف سوق اللهيل، فقال لا: اي عجوز ال َتغشهي املسلمني، وزُ 
ا من داخلِّ ل املؤمنني. مثه مره بعد ذلك، فقال: اي عجوز أمََل أَتقدهم إليكِّ أن ال َتشويب لَبنِّك ابملاء؟ فقالت: وهللا ما فعلُت، فتكلهمت ابنةٌ 

ك؟ فسمَعها عمر فهمَّ بعاقبة العجوز، فّتَكها لِّكالم ابنتِّها، مثه التفَت إىلاخلِّباء فقالت: اي أُمهه، َأغِّشًّا وكذِّاًب مجعتِّ عل  بَنيه، فقال: ى نفسِّ
ه، فولدت له أُمَّ جَ أي كم يتزوهُج هذه، فلعله هللَا أن خُيرَِّج منها نسمًة طيهِّبًة مثَلها. فقال عاصم بن عمر: أان أتزوهُجها اي أمرَي املؤمنني؛ فزوه  ها إايه

وهَج أُمَّ عاصم عبُد العزيز بُن مروان، فولدت له عمَر بَن عبد العزيز، مثه تزوهَج بعدها حفصة. وقيل فيها: ليست حفصة من رجال عاصم، فتز 
 أُمهِّ عاصم.

ن عليه بأنبأان أبو القاسم عليه بن أمحد بن حممهد بن بيان، أان عبد امللك بن حممهد بن بشران، أان أبو بكر اآلُجرهيه، ان أبو سعيد احلسن 
 مع اناْلصهاص، ان حممهد بن عبد هللا بن عبد احلكم بن أعني، أخربين قال: ان عبد هللا بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جدهه أسلم، قال: بينا أ

قومي إىل  ها:ابملدينة إذ َأعيا فاتَّكأ على جانب جداٍر يف جوف اللهيل، فإذا امرأة تقول البنتِّ  1عمر بن اخلطهاب رضي هللا عنه وهو يعس  
إنهه أمَر ُمناداي  :ذلك اللَّنب فامذقيه ابملاء، فقالت: اي أُمهتاه وما علمتِّ ما كان مِّن َعزمة أمري املؤمنني اليوم؟ قالت: وما كان مِّن َعزمتِّه؟ قالت

وال ُمنادي عمر. فقالتِّ  ٍع ال يَرا ِِّ عمرفنادى: ال ُيشاُب اللهنُب ابملاء. فقالت لا: اي ابنتاه قومي إىل اللهنب فامذقيه ابملاء فإنهكِّ يف موض
طيَعه يف املَل وَأعصَيه يف اخلالء. وعمر يسمُع كلَّ ذلك، فقال: اي أسلم، َعلهِّمِّ الباَب، واعرفِّ امل وضَع، مثه مضى يف الصهبيهُة: وهللاِّ ما كنُت ألِّ

ه؛ فلمها أصبح قال: اي أسلم امضِّ إىل املوضع فانظر َمن القائلة، وَمن ا قول لا، وهل لم مِّن بَ ْعٍل؟ فأتيُت املوضَع، فإذا أَ َعسهِّ
َ
ميهٌِّ ال بَ ْعَل لا، مل

مرأٍة ا وإذا تِّيَك أُم ها، وإذا ليس لم رجٌل. فأتيُت عمر بَن اخلطهاب، فأخربتُه؛ فدعا عمر ولَده فجمَعهم، فقال: هل فيكم َمن حيتاُج إىل
 سبَقه منكم أحٌد إىل هذه اْلارية. فقال عبد هللا: يل زوجٌة، وقال عبد الرهمحن: يل زوجٌة، وقال أَُزوهُِّجه؛ ولو كان أببيكم حركٌة إىل النهساء ما

بنُة عمَر بَن العاصم: اي أَبتاه ال زوجَة يل فزوهِّجن؛ فبعث إىل اْلارية فزوهَجها مِّن عاصم، فولدت لِّعاصٍم بنًتا، وولدتِّ االبنُة ابنًة، وولدتِّ ا
 عبد العزيز. 
َم أنه أُمَّ عاصٍم بنُت عاصٍم ال بنُت ابنتِّه. أخربان أبو جعفر حنبل بن عليه بن احلسني بن ]قال ابن ع ساكر:[ كذا قال: والصهحيح ما تقده

 أبو ُبْست، أانب احلسن هبراة مناولًة وقرأ عليه إسناَده، أان أبو حممهد أمحد بن حممهد بن أمحد البوينه، أان أبو عبد هللا حممهد بن حممهد الشهروطيه 
، قال: كان عمر بن اخلطه  ب رضي هللا احامت حممهد بن حبهان الُبسيته، ان َعمرو بن حممهد األنصاريه، ان الغاليب، ان ُعبيد هللا بن حممهد التهيميه
اريٌة فقالت جعنه بًًن فعطَش، فانتهى إىل عجوٍز فاستسقاها ماًء؟ فقالت: ما عندان ماٌء. فقال : لنب؟ فقالت: ما عندان ]لنب؟[ فبدرت 

، فخطَبها على عاصم بن  مر علا: أَتكذبني وما َتستحيني؟ مثه قالت لعمر: هذا السهقاُء فيه لنٌب. فسأل عمر عن اْلارية فإذا أبوها ثَقفيه
 فزوهَجها منه، فولد منها أُمَّ عاصم، فتزوهَجها عبُد العزيز بن مروان، فولدت له عمَر بَن عبد العزيز.

ر بن القشرييه، عن أيب الوليد احلسن بن حممهد الدهربنديه، أان أبو بكر حممهد بن أمحد بن عبد الرهمحن، ان أمحد بن جعفر بن أنبأان أبو املظف
سعيد، ان أمحد بن مهدي، ان عبد هللا بن صاحل، حدهثن اللهيث بن سعد، حدهثن يزيد بن أيب حبيب أنه عمر ابن اخلطهاب ّنى األعراَب، 

َم إليهم أ تقول  ماله ميذقوا اللهنَب. فبينا هو يعس  ليلًة من اللهيايل يف َنواحي املدينة إذ مره أبهل بيٍت من األعراب لبن هالل فسمَع امرأًة منهوتقده
ا: بلى، ولكنه ل البنتِّها: اي بُنيهة ُقومي فامذقي فقد مذَق النهاس. فقالت لا ابنُتها: اي أُمهه َأَو ليس قد ّنى عمر بن اخلطهاب عن املاء؟ فقالت

صي عمر. قال: ِمِّهن يَع -قال أبو جعفر: أحسبه قال:  -النهاَس مَيذقون. فقالت لا ابنُتها: وهللاِّ ال أمذُق وقد ّنى عنه عمر، وال أكون 
نظر جاريَة كذا وكذا، افعجَب عمر مِّن قولا، فلمها انصرَف قال البنِّه عاصم: اي ُبنه اذهب إىل موضع كذا وكذا فوصَف له منزَلا، وقال له: 
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ها، وإن مل يكن لا زوٌج فتزوهجها، فإينه أرجو أن خُيرَِّج هللا منها َسل لًة َتسوُد العرَب. يفوصَفها له، فَسْل عنها فإن كان له زوٌج فبار ِ هللُا لزوجِّ

. قالوا: فمرحًبا  عاصم بُن عمر بن اخلطهابقال: فذهَب عاصٌم فسأل عنها فقيل: ليس لا زوٌج. فقال: زوهِّجونيها. فقيل: وَمن أنَت؟ قال: أان
 ز(.يبك وأهاًل فزوَّجوها منه. فولدت منه أُمَّ عاصم بنَت عاصم، مثه تزوهج أُمَّ عاصم عبُد العزيز بُن مروان، فجاءت بعمَر بنِّ عبد العز 

ه   امرأةٌ  -424)من اجملهوالت األمساء:  - 1 كانت يف زمن عمر بن اخلطهاب رضي هللا عنه: عن عبد هللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده
ها: اي ابتناه أسلم قال: بينا أان مع عمر بن اخلطهاب وهو يعس  املدينَة إذ َأعيا واتهكَأ على جانبِّ جداٍر يف جوف اللهيل وإذا امرأٌة تقول البنتِّ 

ملاء؛ فقالت لا: اي أُمهتاه وما علمتِّ ما كان من َعزمة أمري املؤمنني اليوم؟ قالت: وما كان من َعزمته اي بُنيهة؟ ُقومي إىل ذلك اللهنب فامُذقيه اب
ا ِِّ عمر وال منادي ر قالت: إنهه أمر مناداي فنادى أاله ُيشاَب اللهنُب ابملاء. فقالت لا اي بُنيهة قومي إىل اللهنب فامُذقيه ابملاء فإنهك بوضٍع ال ي

ُطيَعه يف املَل، وَأعصَيه يف اخلالء. وعمر يسمُع كلَّ ذلك فقال: اي أسلم علهِّ ع  الباَب واعرفِّ مِّ مر. فقالت الصهبيهة ألُمهها: اي أُمهتاه ما كنُت ألِّ
ا، وهل لم مِّن بَ ْعل؟ املوضَع، مثه مضى يف َعَسسه حّته أصبَح، فلمها أصبح قال: اي أسلم امضِّ إىل املوضع فانظر َمنِّ القائلُة، وَمن املقوُل ل

ه؛ فدعا عمُر ولَده تُ فأتيُت املوضَع فنظرُت فإذا اْلاريُة َأميهِّ ال بَ ْعَل لا، وإذا تِّيَك أُم ها، وإذ ليس لم رجٌل. فأتيُت عمَر بَن اخلطهاب فأخرب 
قال عبد هللا: ء ما سبَقه منكم أحٌد إىل هذه املرأة. ففجمَعهم، فقال: هل فيكم َمن حيتاُج إىل امرأٍة أُزوهُِّجه. ولو كان أببيكم حركٌة إىل النهسا

عاصٍم بنًتا، لِّ  يل زوجٌة. وقال عبد الرهمحن: يل زوجٌة. وقال عاصم: اي أَبتاه ال زوجَة يل فزوهِّجن. فبعَث إىل اْلارية فزوََّجها مِّن عاصم، فولدتْ 
ا لشهيخ<: كذا وقع يف رواية اآلُجرهي وهو َغلٌط، وال أدري مِّن أيهِّ الره وولدتِّ البنُت بنًتا، وولدتِّ االبنُة عمَر بَن عبد العزيز. >قال ا واة، وإّه

 الصهواُب: فولدْت لِّعاصٍم بنًتا، وولدتِّ البنُت عمَر بَن عبد العزيز. كذلك نسبة العلماء(.
 هللا عنه، وهو يُعس   صبيهة: زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدهه أسلم، قال: بينا أان مع عمر بن اخلطهاب رضي – 1244) - 2

ابملاء. فقالت لا: اي فامُذقيه املدينَة إذ َعيَِّي فاتهكأ إىل جانب جداٍر يف جوف اللهيل، فإذا امرأٌة تقول البنتها: اي ابنتاه ُقومي إىل ذلك اللهنب 
 اللهنُب بُنَية؟ قالت: إنهه أمر ُمناديَه فنادى أن ال ُيشابَ  أُمهاه َأَو ما علِّمتِّ ما كان مِّن َعزمة أمري املؤمنني اليوم؟ قالت: وما كان مِّن َعزمته اي

ُمه فامُذقيه ابملاء. فقالت لا: اي بُنيهة قومي إىل ذلك اللهنب  ها: اي أُمهتاه، وهللا ابملاء فإنهك بوضٍع ال يرا ِِّ عمُر وال ُمنادي ُعمر. فقالتِّ الصهبيهة ألِّ
ُطيَعه يف املَل، وَأعصَيهِّ يف   اخلالء(.ما كنُت ألِّ

ُمهه: - 3 َنا َأاَن َمَع ُعمَ  )خرب جدهة عمر ألِّ ثَ َنا َعْبُد اّللَِّّ ْبُن َزْيدِّ ْبنِّ َأْسَلَم، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدهِّهِّ َأْسَلَم، َقاَل: بَ ي ْ ، َوُهَو يَ ُعس  رَ قال: َحدَّ  ْبنِّ اخلَْطَّابِّ
َدارٍ  بْ َنتَِّها: ايبنتاه ُقومِّي إِّىَل َذلَِّك اللَّ  اْلَمدِّيَنَة، إِّْذ أُْعيا، َفاتََّكأَ َعَلى َجانِّبِّ جِّ ، َفإَِّذا اْمَرأٌَة تَ ُقوُل الِّ ْلَماءِّ، فَ َقاَلْت لا: يفِّ َجْوفِّ اللَّْيلِّ نَبِّ َفاْمذقِّيهِّ ابِّ

ْن َعْزَمةِّ أَمِّريِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي اْليَ ْوَم؟ فَقاَلْت: َوَما َكاَن مِّنْ  : إِّنَُّه أََمَر ُمَنادِّيه فَ َناَدى: َأالَّ ُيَشاَب َعْزَمتِّهِّ اي بُنيهة؟ َقاَلتْ  اَي أُمََّتاُه، َأَوَما َعلِّْمتِّ َما َكاَن مِّ
ٍع اَل ي َ  َْوضِّ ْلَماءِّ، َفإِّنَّكِّ بِّ ْلَماءِّ. فَ َقاَلْت َلَا: اَي بنَتاُه قُومِّي إِّىَل اللَّنَبِّ َفاْمذقِّيهِّ ابِّ ُمهها: اي أُمهتاه،  ُعَمُر، َواَل ُمَنادِّي ُعَمَر. فَ َقاَلتِّ ارَا ِِّ اللَّنَبُ ابِّ لصَّبِّيَّةُ ألِّ

َيُه يفِّ اخلَْال. َوُعَمُر َيْسَمُع ُكلَّ َذلَِّك. فَ َقاَل: اَي َأْسلَ  ، َوَأْعصِّ ُطِّيَعُه يفِّ اْلَمََلِّ هِّ؛ ُم َعلهِّ َواّللَِّّ َما ُكْنُت ألِّ َع. مُثَّ َمَضى يفِّ َعَسسِّ مِّ اْلَباَب َواْعرِّفِّ اْلَمْوضِّ
ْن بَ ْعٍل؟ َفأَتَ ْيُت  فَ َلمَّا َأْصَبَح َقاَل: ايَ  عِّ َفاْنظُْر َمنِّ اْلَقائَِّلُة، َوَمنِّ اْلَمُقوُل َلَا، َوَهْل َلُْم مِّ َع فنظرُت، َفإَِّذا اْْلَارِّيَُة َأميهٌِّ اَأْسَلُم اْمضِّ إِّىَل اْلَمْوضِّ ْلَمْوضِّ

َجَمَعُهْم، فَ َقاَل: َهْل فِّيُكْم َمْن حَيَْتاُج ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّابِّ َفَأْخرَبْتُُه؛ َفَدَعا ُعَمُر َوَلَدُه فَ  اَل بَ ْعَل َلَا، َوإَِّذا تِّيَك أُم َها، َوإَِّذا لَْيَس َلُْم َرُجٌل. َفأَتَ ْيتُ 
ْنُكْم َأَحٌد إِّىَل َهذِّهِّ اْلَْ  َبِّيُكْم َحرََكٌة إِّىَل النهَِّساءِّ َما َسبَ َقُه مِّ َل َعْبُد اّللَِّّ: يلِّ َزْوَجٌة، َوقَاَل َعْبُد الرَّمْحَنِّ: يلِّ اارِّيَة. فَ قَ إِّىَل اْمَرأٍَة أَُزوهُِّجُه؟ َوَلْو َكاَن أبِّ

مٍ  ؛ فَ بَ َعَث إِّىَل اْْلَارِّيَةِّ فَ َزوََّجَها مِّْن َعاصِّ ٌم: اَي أَبَ َتاُه، اَل َزْوَجَة يلِّ فَ َزوهِّْجنِّ ًتا، َوَولَ ، فَ َولَ َزْوَجٌة، َوَقاَل َعاصِّ ًتا، َوَوَلَدتِّ البنُت بِّن ْ ٍم بِّن ْ َدتِّ َدْت لَِّعاصِّ
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  .1(411)ص ءأحكام النهسا -ث
 .  2(42الباب 22 -42مناقب عمر بن اخلطهاب )ص -ج
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 .3(عنه"الصهحابة/عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه: "مسند عمر رضي هللا  من

                                  
ا الصه  ُ. قلت: هكذا وقع يف رواية اآلُجرهي، فال أدري ِمِّهن الَغلط، وإّه َُه اّللَّ بْ َنُة ُعَمَر ْبَن َعْبَد اْلَعزِّيزِّ َرمحِّ واُب: فولدْت لِّعاصٍم بنًتا، وولدتِّ االِّ

 البنُت عمَر بَن عبد العزيز. كذلك نسبة العلماء كما ذكران عن حممهد بن سعد وغريه(.
دينَة إذ أعيا وهو يعس  امل –رضي هللا عنه  –بد هللا بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدهه قال: بينا أان مع عمر بن اخلطهاب )عن ع - 1

قالت: اي أُمهتاه، ف فاتهكئ ]كذا![ على جانب جداٍر يف جوف اللهيل، فإذا امرأٌة تقول البنتِّها: اي بنتاه، ُقومي إىل ذلك اللهنب فامذقيه ابملاء،
نُب ابملاء. ا علمتِّ ما كان من عزم أمري املؤمنني اليوم؟ قالت: وما كان من َعزمته اي بُنيهة؟ قالت: إنهه أمَر ُمناداًي، فنادى أاله ُيشاَب الله وم

ُطيَعه يف مه فقالت لا: اي بُنيهة، قومي إىل اللهنب فامذقيه ابملاء، فإنهك يف موضٍع ال يَرا ِِّ عمر وال ُمنادي عمر، فقالت الصهبيهة ألُِّ  ها: ما كنُت ألِّ
، قال: اي املَل، وَأعصَيه يف اخَلالء. وعمر يسمُع ذلك، فقال عمر: اي أسلم، َعلهِّم الباَب، واعرفِّ املوضَع، مثه مضى يف َعشيهتِّه؛ فلمها أصبحَ 

ع، فانظر َمن القائل، وَمن املقوُل لا، وهل لم مِّن بَ ْعٍل؟ قال: فأتيُت ا َأميهٌِّ، وإذا تلك أُم ها،  ملوضَع فنظرُت، فإذا اْلاريةُ أسلم، امضِّ إىل املوضِّ
ٌة إىل النهساء كوإذا ليس لما رجٌل. فأتيُت عمَر فَأخربتُه؛ فدعا ولَده فجمَعهم، قال: هل فيكم َمن حيتاُج إىل امرأٍة أُزوهِّجه؟ ولو كان أببيكم حر 

إىل  وقال عبد الرهمحن: يل زوجة، وقال عاصم: ال زوجَة يل، َفزوهِّجن؛ فبعثَ  ما سبَقه منكم أحٌد إىل هذه اْلارية. فقال عبد هللا: يل زوجة،
 اْلارية َفزوََّجها مِّن عاصم، فولدْت لِّعاصم بنًتا، وولدتِّ البنُت عمَر بَن عبد العزيز(.

ٌة تقول جوف اللهيل، وإذا امرأعن أسلم قال: بينما أان مع عمر بن اخلطهاب وهو يعس  املدينَة إذ أعيي فاتهكأ على جانب جداٍر يف  - 2
ان من فقالت لا: اي أُمهتاه َأَوما علمتِّ با كان من عزمة أمري املؤمنني؟ قالت: وما ك البنتِّها: اي بنتاه، ُقومي إىل ذلك اللهنب فامذقيه ابملاء،

ملاء، فإنهه يف موضٍع ال يَرا ِِّ  بُنيهة، قومي إىل اللهنب فامذقيه ابَعزمته اي بُنيهة؟ قالت: إنهه أمَر ُمناديه فنادى: ال ُيشاَب اللهنُب ابملاء. فقالت لا: اي
ُطيَعه يف املَل، وَأعصَيه يف اخَلالء. وعمر يسمُع  ُمهها: اي أُمهتاه، واّلله ما كنُت ألِّ لك كلَّه. فقال: اي ذعمر، وال ُمنادي عمر. فقالت الصهبيهة ألِّ

ع، فانظر َمن القائلة، وَمن املقوُل ل أسلم، َعلهِّم الباَب، واعرفِّ املوضَع، مثه مضى ا، يف َعسسه؛ فلمها أصبَح، قال: اي أسلم، امضِّ إىل املوضِّ
ٌ ال بعَل لا، وإذا تِّيك أُم ها ليس لا بعٌل. فأتيُت عمَر وأَ  ربتُه؛ فدعا ولَده فجمَعهم، خوهل لم مِّن بَ ْعٍل؟ فأتيُت املوضَع فنظرُت، فإذا اْلاريةُ َأميهِّ

ال قيكم َمن حيتاُج امرأٍة أُزوهِّجه؟ لو كان أببيكم حركٌة إىل النهساء ما سبَقه منكم أحٌد إىل هذه اْلارية. فقال عبد هللا: يل زوجة، و فقال: هل ف
لدتِّ و فعبد الرهمحن: يل زوجة، وقال عاصم: اي أبتاه ال زوجَة يل َفزوهِّجن؛ فبعَث إىل اْلارية َفزوََّجها مِّن عاصم، فولدْت له بنت ]كذا[، 

ا الصهواُب: فولدْت لِّعاصٍم بن . قلت: هكذا وقع يف رواية وهو غلط، وإّه ا، وولدتِّ تً البنُت بنًتا، وولدت البنُت عمَر بَن عبد العزيز رمحه اّلله
 البنُت عمَر بَن عبد العزيز رضي اّلله عنه(. 

 هللا وال َتشويب ل، فقال لا: اي عجوز! ال َتغشهي املسلمني، وُزوهار بيتِّ )عن أيب وائل قال: مره عمُر بعجوٍز تَبيُع لَبَ ًنا لا يف سوقِّ اللهي - 3
ت: وهللاِّ ما لابملاء. فقالت: نعم اي أمرَي املؤمنني. فمره عليها بعد ذلك فقال: اي عجوز!، أملَْ أُقدهِّم إليكِّ أن ال َتشويب لَبنكِّ ابملاء؟ فقااللهنَب 

ك؟ فسمَعها عمر َفهمَّ بعاقبة العجوز فّتَكها لِّكفعلُت!. فتكلهمت ابنٌة لا مِّن داخلِّ  الم ابنتِّها، اخلِّباء: اي أُمهه؟ َأغِّشًّا وَكذِّاًب مجعتِّ على نفسِّ
ني!. ها اي أمرَي املؤمنمثه التفَت إىل بَنيه فقال: أي كم يَتزوهُج هذه؟؛ فلعله هللا خُيرُج منها نسمًة طيهبًة مثَلها!. فقال عاصم بُن عمر: أان أَتزوَّجُ 
ه، فولدت له أُمَّ عاصم، فتزوهَج أُمَّ عاصم عبُد العزيز بُن مروان فولدت له عمَر بَن عبد العزيز. "ابن النهجهار"(.  فزوهجها إايه
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 .1(171/ 12مرآة الزهمان ) يف ه (652بط ابن اْلوزيه )ت: سِّ  -7
 .2سرية عمر بن اخلطهاب( 441/ 6شرح ّنج البالغة ) يف (ه 656ت: ابن أيب احلديد ) -2
 .3عمر بن عبد العزيز( 444رقم  424 - 424/ 6يات األعيان )فَ وَ يف ( ه 621ت: كان )لهِّ ابن خَ  -1

                                  
ذ مسع إروى يزيد بن هارون، عن حيىي بن املتوكهل، عن عبد هللا بن انفع، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمر قال: بينا أيب يَ ُعس  املدينَة ) - 1

ابملاء، فقالت: اللهنُب ابملاء، فقالت: اي أُمهاه، أما مسعتِّ منادَي أمري املؤمنني؟ إنهه اندى أن ال ُيشاَب اللهنَب امرأًة تقول البنتِّها: قومي فُشويب 
مها أصبح دعا ابملرأة ضى وقد عرهف املنزَل؛ فلوأين أنتِّ وُمناديَه السهاعة ؟!. قالت: فإذا مل يَرين ُمناديَه أما يَراين رب  ُمناديه؟؛ فبكى عمر، وم

أان عنها يف غًًِّن،  :وابنتها، فسأَلا هل لا زوٌج؟ قالت: ال، فقال: اي عبَد هللا، تزوَّْجها؛ فلو كانت يل إىل النهساء حاجٌة لََتزوَّجُتها. قال: فقلت
 عمر بن عبد العزيز. فقال: اي عاصم تَ َزوَّْجها، فتزوََّجها عاصم؛ فجاءت اببنٍة فهي أُم  

ارة بنت مقال ابن سعد: فولد عاصُم بُن عمر بن اخلطهاب أُمَّ عاصم، وهي أُم  عمَر بن عبد العزيز، وأخُتها حفصُة بنُت عاصم، وأم ها أُم  ع
 سفيان بن عبد هللا الثهقفيه. وقيل: كانتِّ اْلاريُة من بن هِّالل(. 

يه، يَ ُعس  ابملدينة، إذ مسع امرأًة تقول لبنتها: قومي اي بُنيهة إىل ذلك اللهنب بعد املشرقني ]؟[ فامُذق )وروى أسلم، قال: كنُت مع عمر، وهو - 2
اء، قالت: فإنهك قالت: َأَوما علمتِّ ما كان مِّن َعْزَمة أمري املؤمنني ابألمس؟ قالت: وما هو؟ قالت: إنهه أمر مناداي فنادى أاله ُيشاَب اللهنُب ابمل

ُطيَعه يف املَل، وَأعصَيه يف اخَلالء بوضٍع ال يَ   –وعمر يسمُع ذلك  -را ِِّ أمرُي املؤمنني، وال منادي أمريِّ املؤمنني!. قالت: وهللا ما كنُت ألِّ
ه؛ فلمها أصبح، قال اي أسلم، امضِّ إىل املوضع، فانظر َمنِّ القائلة وَمن املقوُل ل وهل لما ، افقال: اي أسلُم، اعرفِّ الباَب، مثه مضى يف َعسهِّ

ئُت فأخربتُه تكلهِّمة بنٌت لا، ليس لما رجٌل. فجِّ
ُ
جمَع عمُر ولَده، ف مِّن بَ ْعٍل؟ قال أسلم: فأتيُت املوضَع، فنظرُت فإذا اْلاريُة َأميهٌِّ، وإذا امل

فقال عاصٌم ابُنه: أان، فبعَث  بِّقه أحٌد إليها؟وقال: هل يريد أحٌد أن يتزوهَج فأُزوهَِّجه امرأًة صاحلًة فتاًة، ولو كان يف أبيكم حركةٌ إىل النهساء مل َيس
ُكنهاة أُم  عاصم، وهي أُم  عمر بن عبد العزيز بن مروان(.

 إىل اْلارية فزوهَجها ابَنه عاصًما؛ فولدت له بنًتا هي امل
عجوز، ال َتغشهي  نب، فقال لا: اي)وقال محهاد بن زيد: إنه عمَر بن اخلطهاب رضي هللا عنه مره بعجوٍز تَبيع لبًنا معها يف سوقِّ الله  - 3

ْم إليكِّ ابملاء. فقالت: نعم اي أمرَي املؤمنني، مثه مرَّ هبا بعد ذلك، فقال لا: اي عجاللهنَب املسلمني، وُزوهار بيتِّ هللا تعاىل، وال َتُشويب  وز، أمََلْ أَتقدَّ
ك؟ فسمعَ ابملاء؟ فقالت: وهللا ما فعلُت؛ فقالت اباللهنَب أن ال َتُشويب  ها عمر رضي هللا نٌة لا من داخلِّ اخلِّباء: َأغِّشًّا وكذِّاًب مجعتِّ على نفسِّ

ا نسمًة طيهبًة مثَلها ؟ هعنه فهمَّ بعاقبة العجوز، فّتَكها لِّكالم ابنتِّها، مثه التفَت إىل بنيه فقال: أي كم يتزوهُج هذه، فلعله هللا عزه وجله خُيرُج من
م عبُد العزيز بُن مروان؛ فولدت له عمَر بَن عبد العز فقال عاصم بُن عمر: أان أَ  م، فتزوهَج أُمَّ عاصِّ ه؛ فولدْت له أُمَّ عاصِّ يز. تزوهُجها، فزوهَجها إايه

م.  د هللا، سبط وذكر الشهيخ مشس الدهين أبو املظفهر بن قزغلي بن عب]مثه تزوهَج بعدها حفصة. وفيها قيل: ليست حفصة مِّن نساءِّ أُمه عاصِّ
 س  الشهيخ مجال الدهين أيب الفرج ابن اْلوزي يف كتاب "جوهرة الزهمان يف تذكرة السهلطان" عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: بينما أيب يع

ني أنهه اندى: أن ال ابملاء، فقالت: اي أُمهاه أما مسعتِّ منادي أمري املؤمناللهنَب  ابملدينة إذ مسَع امرأًة وهي تقوُل البنتها: اي بُنيهة، ُقومي فُشويب
 رواية أخرى، قالت: وهللاِّ ما  . ويف–ابملاء؟ فقالت: وأين أنتِّ من ُمناديه السهاعة؟ فقالت: إذا مل يَرين ُمناديَه أمل يَرين رب  ُمناديه اللهنب ُيشاَب 

ُطيَعه يف املال و  لا  َأعصيه يف اخَلال. قال: فبكى عمر رضي هللا عنه؛ فلمها أصبح دعا ابملرأة واببنتها وسأل: هل لا زوٌج فقالت: ليسكنُت ألِّ
فَتزوهَجها؛  ازوٌج، فقال: اي عبد هللا، تزوهج هذه، فلو كانت يب حاجٌة إىل النهساء لَتزوهجُتها، فقلت: أان يف غًًِّن عنها، فقال: اي عاصم َتزوهجه

 (.[اببنٍة فحملْت بعمَر بنِّ عبد العزيزفجاءت 
 : )انفردت به ر بر من، ومل يرد يف املسوهدة(.1وعمها جاء بني املعقوفتني، كتب د. إحسان عبهاس يف الامش
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رة  يف ه (612حمبه الدهين الطهربي )ت:  -12 الباب الثاين/ذكر كراماته  724رقم  424/ 24)الرهايض النهضِّ
  .1ومكاشفاته(

 .2(441 – 442/ 5جامع املسائل )يف ه ( 742ابن تيمية )ت:  -11
 .3(445 - 442/ 42) مسالك األبصاريف ه ( 721ابن فضل هللا الُعَمريه )ت:  -14
  .4(217/ 142 – 141/ 4سند الفاروق )ميف ( ه 772ت: ابن كثري ) -14
  .5(411 – 412/ 1حمض الصهواب )يف  ( ه121ت: ابن عبد الادي ) -12

                                  
ؤمنني ّنى عن ذلك، مل)وُروي أنهه عسَّ ليلًة من اللهيايل فأَتى على امرأٍة وهي تقول البنتِّها: قُ وهمي اللهنب، فقالت: ال تفعلي، فإنه أمرَي ا - 1

قالت: ومِّن أين يدري هو؟ فقالت: فإن مل يعلم هو فإن ربَّ أمري املؤمنني يرى ذلك. فلمها أصبح عمر قال البنه عاصم: اذهب إىل مكان  
ك البُنيهة فولدت له أُمَّ لكذا وكذا فإنه هنا ِ صبيهًة، فإن مل تكن مشغولًة فتزوهج هبا؛ لعله هللا أن يَرزَقك منها نسمًة مباركًة. فتزوهج عاصم بت

 (.-رمحة هللا عليه-عاصم بنَت عمر، فتزوهَجها عبُد العزيز بن مروان فولدت له عمَر بَن عبد العزيز 
)وعاصم هذا هو جد  عاصم بن عمر، وعاصُم بُن عمر جد  عمر بن عبد العزيز؛ فإنَّ عمر بَن اخلطهاب كان قد َّنَى النهاَس أن َيُشوَب  - 2

عن  ىابملاء للبيع، فبينما عمر ذات ليلٍة يَ ُعس  إذ مسع امرأًة تقول أُلخرى: ُقومي َفُشويب اللهنَب. فقالت: إنَّ أمرَي املؤمنني قد ّناللَّنَب أحٌد 
ر. فَ َعلََّم عمر  يه يف السهِّ لى ]الباب[، فلمها أصبَح سأل عذلك. فقالت: وما َيدري أمرُي املؤمنني؟ فقالت: ال وهللاِّ ال نُطِّيُعه يف الَعالنية، ونَ ْعصِّ

طيعُة ابنُته، فَخطََبها وَتزوََّجها. وقد ُروِّ 
ُ
ْسَتْشَهد، واملرأُة امل

ُ
أنه زوََّجها ابَنه عاصم  يعن أهل ذلك البيت، فإذا به أهُل بيت عاصم هذا األمرُي امل

 مر بن عبد العزيز من ُذريهة عاصم(.هذا، وإن كان عمر قبل ذلك تزوَّج ابنَة عاصم هذا فولدت له عاصًما ابَنه، وصدق ع
[ دوهلة عمر بن عبد العزيز ... وأُم ه أُم  عاصم بنُت عاصم بن عمر بن اخلطهاب، وامُسها ليلى، وأُم ها بنُت األمراء الهيت كانت 12)] - 3

، وحديُث ابنتها معها مشهوٌر، وهو  عاوِّد فِّعَلها يف َمغيبِّهابملاء، وكان عمر بُن اخلطهاب رضي هللا عنه يَنهاها فَتنتهي بَحضره، مثه تُ اللهنَب مَتذُق 
 كان سبَب َتزويج عاصم بن عمر هبا برأي أَبيه عمر(. 

قال أبو بكر حممهد بن احلسني اآلُجرهي: ثنا أبو سعيد احلسن بن عليه اْلصَّاص، ثنا حممهد بن عبد هللا بن عبد احلكم ابن َأْعني، ) - 4
 هللا بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدهِّه أسلم قال: بينما أان مع عمَر بن اخلطهاب وهو يَ ُعس  املدينَة إذ َأعيا، فاتَّكأ على أخربين أيب، ثنا عبد

، فإذا امرأٌة تقوُل البنتها: ايابنتاه، ُقومي إىل ذلك اللَّنبِّ  وما َعلمتِّ با كان اي أُمَّتاه،  ابملاء. فقالت لا:فاْمُذقيهِّ جانبِّ جداٍر يف جوفِّ اللهيلِّ
. فقالت لا: ايبنتاه، ءمِّن عزمة أمري املؤمنني اليوم؟!. قالت: وما كانت من عزمته اي بُنيَّة؟ قالت: إنَّه أمر ُمناديه فنادى: أال ُيَشاَب اللَّنُب ابملا

ُطيَعُه يف املَل، تِّ الصهبيَُّة ألُمهها: ايأُمَّتاه، وهللاِّ مابملاء، فإنهك بوضٍع ال يَرا ِِّ عمُر، وال ُمنادِّي عمَر. فقالفاْمُذقيهِّ قومي إىل اللَّنب  ا كنُت ألِّ
َيُه يف اخَلال. وعمُر َيْسمع كلَّ ذلك، فقال: اي أسلُم، علهِّمِّ الباَب، واعرفِّ املوضَع. مث مضى يف َعَسسه، فلمَّا أصبح، قا : اي أسلُم، لوَأعصِّ

، فانظر َمن القائلة، وَمن املقو  تِّيك أُم ها،  ل لا، وهل لم من بَ ْعٍل؟ فأتيُت املوضَع، فَنَظرُت، فإذا اْلاريُة َأميهٌِّ ال بَ ْعَل لا، وإذاامضِّ إىل املوضعِّ
ُجُه، ولو كان أببيكم وإذا ليس لم رجٌل. فأتيُت عمَر بن اخلطاب فأخرَبتُُه؛ فدعا عمُر َوَلَدهُ فَجَمَعُهم، فقال: هل فيكم َمن حيتاُج إىل امرأٍة أُزوهِّ 

تاُه، ال زوجَة بَ رَكٌة إىل النهساء ما َسبَ َقُه فيكم أحٌد إىل هذه اْلاريةِّ؛ فقال عبد هللا: يل زوجة، وقال عبد الرهمحن: يل زوجة، وقال عاصم: اي أَ حَ 
 نُة عمَر بَن عبد العزيز رمحه هللا(. بيل، فَزوهِّجن. فبَ َعَث إىل اْلارية فَزوَّجها من عاصم؛ فَوَلدت لِّعاصم بنًتا، َوَوَلدتِّ البنُت بنًتا، َوَوَلدتِّ اال

قال: "بينا أان مع عمر بن اخلطهاب، وهو يعس  ابملدينة إذ َعيَِّي، فاتهكأ على جانب جداٍر يف جوف اللهيل، وإذا امرأٌة تقول  )وعن أسلم - 5
"وما كان من  متِّ با كان من َعزمة أمري املؤمنني "؟ قالت:ابملاء"، قالت: "اي أُمهاه َأَو ما علِّ فامذقيه البنتها: "اي بنتاه، قومي إىل ذلك اللهنب 

ابملاء فإنهك بوضٍع ال فامذقيه َعزمته اي بُنيهة؟ "، قالت: "إنهه أمر مناديَه فنادى: ال ُيشاُب اللهنُب ابملاء". فقالت لا: "اي بُنيهة قومي إىل اللهنب 
طيَعه يف املال، وأعصَيه يف اخَلال". وعمر يسمُع كلَّ ذلك. فقال: "اي أسلم أ يرا ِِّ عمر وال منادي عمر"؛ فقالتِّ الصهبيهة: "وهللا علمِّ ما كنُت ألِّ
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 .1مسند عمر بنب اخلطهاب( 512/ 16مجع اْلوامع )يف ( ه 111ت: السهيوطي ) -15
 يف: (ه 1176 ت:ويله هللا الدهِّهلويه ) -16

  .2الفصل الثالث/اخلليفة الثاين عمر بن اخلطهاب رضي اّلله عنه( 24/ 2إزالة اخلفاء ) -أ
 .(454/ 72)ق إىل اتريخ دمشق وأحال احملقه  ،3(171/ 2اخلفاء )إزالة  -ب
  بني الّرواّيت:  4لفيقالتَّ 

                                  
ه. فلمها أصبح قال: "اي أسلم امضي ]كذا[ إىل املوضع فانظر َمن القائلة، وَمن املقول لا وهل  ،الباَب، واعرفِّ املوضَع. مثه مضى يف َعَسسِّ

كذا[ ولَده فإذا اْلاريُة َأميهٌِّ ال بَ ْعَل لا، وإذا تِّيَك أُم ها، وإذا ليس لا رجل. فأتيُت عمر فأخربُت؛ فدعى ] لم بَعٌل؟ "، فأتيُت املوضَع فنظرتُ 
. فقال "فجمَعهم، فقال: "هل فيكم َمن حيتاج إىل امرأة فأُزوهجه ؟ "، ولو كان أببيكم حركٌة إىل النهساء ما سبَقه منكم أحٌد إىل هذه اْلارية

"يل زوجة"، وقال عبد الرهمحن: "يل زوجة"، وقال عاصم: "اي أَبتاه ال زوجَة يل، َفزوهجن"؛ فبعث إىل اْلارية فزوهَجها مِّن عاصم، عبد هللا: 
 (.-رمحه هللا تعاىل  -فولدت له بنًتا، وولدتِّ البنُت بنًتا، وولدتِّ البنُت عمَر بَن عبد العزيز، 

سْ  – 4424/ 4) - 1
ُ
ى امل  مني وُزوَّارلِّ "َعْن َأِبِّ َوائٍل َقاَل: َمرَّ ُعَمُر بَِّعجوٍز تَبيُع لَبَ ًنا يفِّ ُسوقِّ اللَّيل، َفقاَل َلا: اَي َعجوُز اَل تَ ُغشهِّ

اءِّ، فقالت: نَ َعْم اي أَمرَي املؤَمنني. مُثه َمرَّ عليها اللَّنَب بَ ْيتِّ اّللَّ َواَل َتُشويبِّ 
َ
ْم إِّليَك َأْن اَل َتُشويبِّ لَبَنكِّ بَعَد َذلَِّك فَقاَل: اَي عجو ابمل ُز أملَْ أَتَ َقدَّ

لِّ اخلَِّباءِّ فَ َقاَلْت: َأغِّشًّا وََكذِّاًب مجََ  َعها ُعَمُر؛ فَ هََّم ْعتِّ ابملاءِّ؟!. َفقاَلت: َواّللَّ َما فَ َعلُت. فَ َتَكلَّمتِّ ابْ َنٌة َلَا مِّن َداخِّ ؟!. َفَسمِّ َُعاَقبةِّ  َعَلى نَ ْفسكِّ بِّ
ثْ َلَها. َفقاَل  -َعزَّ َوَجلَّ -الَعجوزِّ، َفَّتَكَها لَِّكالمِّ ابْ َنتِّها، مُثَّ التَ َفَت إىَل بَنِّيهِّ فَ َقاَل: أي كم يَ تَ َزوَُّج َهذِّه؟ فَ َلَعلَّ اّللَّ  َها َنسَمًة طيهِّبًة مِّ ن ْ َأن خُيْرَِّج مِّ

م عبُد الَعزِّيزِّ بُن مرْ َعاصُم بُن ُعَمَر: َأاَن أََتزوَّجُها اَي أَمرَي امل م، فَ َتزوََّج أُمَّ َعاصِّ ه؛ فَ َوَلدْت َلُه أُمَّ َعاصِّ َواَن فَ َوَلَدْت َله ُعَمَر َبَن ؤمنني، فَ َزوَّجها إِّايَّ
 َعبدِّ الَعزِّيزِّ". ابن النهجهار(.

 ، فإنه أمرَي اللهنب ابملاء، فقالت: ال تفعلي)وُروي أنهه عسَّ ليلًة من اللهيايل، فأت على امرأٍة وهي تقول البنتها: قومي وامُذقي  - 2
 هاملؤمنني ّني عن ذلك. قالت: ومِّن أين يدري هو؟ فقالت: فإن مل يعلم هو، فإنه ربَّ أمري املؤمنني يرى ذلك؛ فلمها أصبح عمر قال البنِّ 

ٌم هللا أن يرزَقك منها َنَسمًة مباركًة، ف عاصم: اذهب إىل مكان كذا وكذا، فإنه هنا ِ َصبيهًة، فإن مل تكن مشغولًة فتزوهْج هبا؛ لعله  تزوهَج عاصِّ
قهُقه تقيه حم بتلك االبنة فولدت له أُمَّ عاصم بنَت عاصم، فتزوهَجها عبُد العزيز بن مروان فولدت له عمَر بَن عبد العزيز رمحة هللا عليه(. وأحال

َرة ) 1الدهين النهدويه يف الامش  (.155/ 1إىل الرهايض النهضِّ
 وروى أسلم قال: كنُت مع عمر رضي اّلله عنه يعس  ابملدينة، إذا مسع امرأًة تقول لبنتِّها: قومي اي بُنيهة إىل ذلك اللهنب ) - 3

للهنُب افامُذقيه، فقالت: َأَو ما علمتِّ ما كان مِّن َعزمة أمري املؤمنني ابألمس؟ قالت: وما هو؟ قالت: إنهه أمر مناداي فنادى أن ال ُيشاَب 
ُطيَعه يف املَل وَأعصَيه يف اخلالء، وعمر يسمُع كلَّ ذلك، فابملاء ال: ق، قالت: فإنهك بوضٍع ال يرا ِِّ عمر، وال منادي عمر، قالت: ما كنُت ألِّ

ه، فلمها أصبح، قال: اي أسلم! امض إىل املوضع، فانظر َمنِّ القائلة، وَمن املقول لا، وهل ا مِّن ل اي أسلم !اعرفِّ الباَب. مثه مضي يف َعَسسِّ
: هل تريدون أن لبَ ْعٍل؟ قال أسلم: فأتيُت املوضَع فنظرُت فإذا اْلاريُة َأميهٌِّ، وإذا بنٌت لا، وليس لما رجٌل، فَأخربته، فجمَع عمُر ولَده، فقا

: أان، فبعَث إىل اْلارية فزوهَجها عاصٌم ابُنهَتزوهجوا امرأًة فأزوهجه امرأًة صاحلًة فتاًة، ولو كان يف أبيكم حركةٌ إىل النهساء مل َيسبقه أحٌد إليها، فقال 
ُكنهاة أُمه عاصم، وهي أُمه عمر بن عبدالعزيز بن مروان(.

ًما، فولَدت له بنًتا هي امل  ابَنه عاصِّ
لزهجاج النَّْحوِّيه[ يم بن السَّرِّيه ا(: )َوَما َوقع يفِّ كتايب َلهُ ]يعن: َأاب إِّْسَحاق إِّبْ رَاهِّ 47/ 1قال األزهريه يف مقدهمة كتابه الَفذه هتذيب اللهغة ) - 4

ْنُه. َووجدُت الن سَخ الَّيتِّ محِّلت إِّىَل  ري اْلُقْرآن فَ ُهَو من كَِّتابه. َومل أتفرهغ بِّبَ ْغَداد لِّسماعه مِّ َها عدهة ُخرَاَسان من تَ ْفسِّ ن ْ يَحة، فجمعُت مِّ غرَي َصحِّ
َها ُنْسَخة جيهدة(. نسٍخ ُُمَْتلَفةِّ املخارج، وصرفُت عِّناييت إِّىَل ُمعارضةِّ  ن ْ  بَ ْعضَها بِّبَ ْعٍض َحّتَّ َحصَّلُت مِّ
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اَلفَته أنهه: )كان قد َّنَى النهاس أن َيُشوَب أحٌد  1صحه  اللَّنَب اخلرُب عن عمر بن اخلطهاب رضي اّلله عنه زمَن خِّ
مَ   إليهم أاله مَيُذُقوا اللَّنَب(. ابملاء للبيع(، ويف رواية: )ّنى األعراَب، وتقده

عمر بن  4(أيب)مع  كنتُ   3(َأان) (بين  ) م ( ا ، قَاَل: )ف2مسلَ عن عبد هللا بن زيد بن أسلم َعن أَبِّيه َعن جدهه أَ ف
(اخْلطهاب رضي اّلله عنه )أنهه( خرج َذات ليلٍة مِّن اللهيايل  ي )نَواحي(، 5َوُهَو يَ ) عسه اْلَمدِّيَنةِّ إِّْذ  )بِّ ( يفِّ َحَواشِّ

َداٍر يفِّ َجوف اللَّْيل  -َأْعيا )أُْعيَِّي  )على( أبهل )مسع اْمَرأٌَة  ره )و(إِّذ)ا()أتى( مَ ف َ َعيَِّي(؛ فَاتََّكَأ على َجانب جِّ
ي إِّىل ُقومِّ  ،: اَي )ا(بنتاه )بُنيهة( َأال متُذقني6خرى(وهي َتقول البنت )ل ( ها )أُ  ،منهم( بيٍت من األعراب لبن هالل

؟( مذَق النهاُس.  7َذلِّك اللَّنب ف امُذقِّي ) ه( ( ابْلَماءِّ فقد )َأصَبحتِّ  )ُشويب( للهبنَ ) ِِّ
( أَمِّري اْلُمؤمنِّنَي َكيَف أَمُذق، أَ)َو()ف ( ليس قد ّنى )إنه   ،)ت ا( ه، ال تفعلي قالت َلَا اْْلَارِّيَة )ابنُتها(: اَي أُمَّ  (ف)

ْذق؟( عمر بن اخلطهاب عن ذلك
َ
ْوَم علِّمتِّ بَا َكاَن مِّن َعزَمة أَمِّري اْلُمؤمنِّنَي اْلي َ )مسعتِّ ُمنادي( )أَ(وَما ،)امل

الَّ (أَ )َناَدى: ناداي ) ُه( ف َ ى( مُ َلت: َوما )هو( َكاَن مِّن َعزمته اَي بُنيهة؟. قَاَلت: إِّنَّه أَمر )اندَ )ابألمس(؟!. قَا
ْلَماءِّ. اللَّنُب ُيشاَب  ذلك  قالت َلَا: بلى، اَي بنَتاُه )بُنيهة( قد مذق )ولكنه( النهاس )ميذقون(، ُقومِّي إىل (ف)ابِّ

ْلَماءِّ،  رُي اْلُمؤمنِّنَي؟؛ أنتِّ وُمناديه السهاعة ؟!. فَإنَّ  (َما)و(فَ )اللَّنب، فامُذقيه ابِّ )يف(  همِّن أين يْدرِّي )هو( أَمِّ
وضٍع اَل يرا ِِّ  مهها: اَي أُمهتاه، عمر أمري املؤمنني. فَ َقاَلت )لا ابنُتها( الصَّبيهة ألُ ، َواَل ُمَنادِّي  عمر أمري املؤمننيبِّ

ال  َوهللاِّ َما كنُت ل أُ)ن ُ(طيَعه ال
َ
يَ  (نَ )أ()و الَعالنية(، )ال أكون ِمِّهن( -)أَفعَله( يف اْلَمََلِّ )امل ه عمر( يف   )  ْعصِّ

رهِّ )اخلَْال  ْذق، ف -السهِّ
َ
 )هو( عمر اَل )إذا( إن َكانَ  اخلالء(، كيف أمذُق وقد ّنى أَمِّري اْلُمؤمنِّنَي عمر َعن ) ُه( امل

 ذلك.  (يعلم )يرى ربه ُمناديه( أمري املؤمننييراين  إله )أمل( فإنه  -)مل يَرين ُمناديَه(؛ )أما يعلم 
 فَ َقالَ  َوَقعت مقالُتها مِّن عمر.و  ،عجب من قولا ،؛ فبكى) ه(كلَّ َذلِّك  رضي هللا عنه يسمُع  قال: َوعمرُ 

ه  ،اْلَبابَ  على عمر: اَي أسلم )أ(علهِّمِّ  )فَ َعلََّم( ه )َعسهِّ يهتِّه(، وقد عرهف  -واعرفِّ اْلموضَع، مثَّ مضى يفِّ َعَسسِّ َعشِّ
ل ) ة(، ، َقاَل: اَي أْسَلم اْمضِّ إِّىَل اْلموضع، فَاْنظُر َمن القائِّ (عمر)فلمها انصرف مضى حّته أصبَح  )و( ،املنزلَ 

 لما( مِّن بَ ْعل؟.  -َوَمن اْلَمُقول َلَا؟، َوهل لا )َلُم 
                                  

 (.54(، قاعدة يف االنغماس يف العدوه )ص441 – 442/ 5(، جامع املسائل )452/ 72اتريخ دمشق ) - 1
 َأْسَلم الَعدويه موىل عمر بن اخلطهاب رضي اّلله عنه. - 2
 الضهمري لعبد اّلله بن عمر رضي اّلله عنهما. - 3
 الضهمري عائٌد لعبد اّلله بن عمر رضي اّلله عنهما. - 4
فُ  - 5 ، أي َيطوُف ابللهيل حَيرُس النهاَس وَيكشِّ : نَ ْفُض اللهْيل عن أهلِّ الرهِّيَبة"، وقال ابن األثري: "يَ ُعس   -هَل الرهِّيَبة" أ قال اخلليل: "الَعس 

 .-عسس(  4/446(، النههاية )24/ 2معجم مقاييس اللهغة )
 شذه ابُن أيب احلديد إبيراد هذه العبارة )بعد املشرقني( يف هذا املوضع ؟!، ومل أَتبيهنها!. - 6
 (: )َفاْمزِّقِّيهِّ(.254 – 254/ 4يف سري السهلف الصهاحلني لقِّوام الس نَّة ) - 7
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َع فَ َنَظرُت، فَإِّذا اْْلَارِّيَُة أَ  م األمري ، اميهٌِّ اَل بَ ْعَل َلَا، َوإِّذا تِّيَك )تلك( أُم هَ قال أسلم: فَأتيُت اْلموضِّ زوج عاصِّ
ْسَتْشَهد، وإذا املَتكلهِّمة بنٌت لا، َوإْذ)ا( لَْيَس َلَا )َلُْم 

ُ
  زوٌج(. -بعٌل لما( رجٌل ) -امل

ئُت( عمَر بَن اخْلطهاب  لا زوٌج؟. فقالت: ال؛  ها(: هلَفَأْخرَبتُه، دعا ابملرأة واببنتها، و)ف (سأل ) )و(َفأتيُت )جِّ
ُجُه امرأًة صاحلًة فتاًة؛ إىل أن يتزوهَج فُأَزوهِّ  )َمن حْيَتاُج( ف )َدَعا( مجَع )ُهم( عمُر ولَده، فَ َقاَل: َهل يريد أحٌد فِّيُكم

ْن )في (ُكم أحٌد إىل)ْيها( مِّ َما سبَقه  ،َو)ف (َلو َكانَ ) ت( ب ) ي()يف() لي( أبيكم َحرََكٌة )حاجٌة(إِّىَل النهَِّساء لَتزوَّجُتها
 َهذِّه املرأة )اْْلَارِّيَة(. 

م ابنه: أان: ايَ  ،فَ َقاَل عبد هللا: يل َزْوَجةٌ   أبتاه اَل أان عنها يف غًًِّن، َوقَاَل عبد الرهمحن: يل َزْوَجة، و)ف (قَاَل َعاصِّ
 .  َزْوَجَة يل فَ َزوهِّجنِّ

ًما: اَي بنه )عبد َدَعا )ل (ابنَ  :فقال ع )مكان( َكَذا وََكَذا )ف (ووصف) ها( له مه َعاصِّ نزَلا، هللا(، اْذَهْب إِّىَل َموضِّ
كان لا   ،فإنه هنا ِ َصبيهًة، ف )ا(س )أ(ل عنها )اْْلَارِّيَة(، فإن مل تكن مشغولةً ، كذا وكذا  نظر جاريةاوقال له: 

 زوهجها. زوٌج فبار ِ هللا لزوجها، وإن مل يكن لا زوٌج فتَ 
ٌم فسأل عنها فَإِّذا هَِّي َجارِّيٌَة من بن هِّاَللقال: َفذهب  اي عاصم  فقيل: ليس لا زوٌج. فقال عمر: ،َعاصِّ

هللا منها َنَسَمًة  (رِّجَ خيُ  -اْذَهْب اَي بنه فَ تَ َزوَّْج)ب (َها )هذه(؛ فَ )إينه أرجو()لعله( َما َأحراها َأن يرزَقك )ََتت 
 ْلَعَرب. )َسليلًة( مباركة )بَِّفارِّس ي )ت (سوُد ا

؛ بَك وَأهاًل  افَ َقاَل َلُه: زوهُِّجونيها. فقيل: وَمن أنَت؟. قال: أان عاصم بُن عمر بن اخلطهاب، قالوا: َفمرحبً 
بْ َنة(. َفزوهجوها منه.  م )ا بن عمر( بتلك البُ نَ يَّة )االِّ  فَبعث عمر إِّىَل اْْلَارِّيَة فَ )ت (َزوَّجَها )مِّن( ابنه َعاصِّ

م  َفولدت )جاءت تً ( و احممهدً )منه( ل )  ه( عاصِّ م ابِّن ْ م بن عمر بن اخْلطهاب،  1)اببنة( هي أُمه َعاصِّ بنُت َعاصِّ
لدت له( ب عمَر بَن عبد و  -محلت  -ف )مثه( َتزوهج )ها( أُمَّ عاصٍم عبُد اْلَعزِّيز بن َمْرَوان بن احلكم فَأََتت )جاءت 

ُمهه.ز، و العزيالعزيز َرمَحه هللا؛ فهي أُمه عمَر بن عبد  م بُن عمر َجد  عمر بن عبد العزيز ألِّ  عاصِّ
 :2رواية أخرى

                                  
م بن عمر بن اخْلطهاب رضي اّلله عنه، وهي أُم  عم - 1 م بنُت َعاصِّ ُكنهاة أُم  َعاصِّ

عنه يف اتريخ  ر بن عبد العزيز. عن ابن سعد، حكاههي امل
(: )عمر بن 445 - 442/ 42(، وقال ابُن فضل اّلله الُعَمريه يف مسالِّك األبصار )171/ 12(، ومرآة الزهمان )451/ 72دمشق )

م بن عمر بن اخلطهاب، وامُسها ليلى، وأُم ها بنُت األ م بنُت عاصِّ ابملاءِّ، وكاَن عمُر اللهنَب مراء الهيت كانت مَتُذُق عبد العزيز: ... وأُمهه أُمه عاصِّ
مِّ بنِّ  بُن اخلطهاب رضي هللا عنه يَنهاها فَتنتهي بَْحضرِّه، مثه تُعاوُِّد فِّعَلها يف َمغيبِّه، وحديُث ابنتِّها معها مشهوٌر، وهو كاَن سببَ  َتزويجِّ عاصِّ

 عمَر هبا برأيِّ أبيهِّ عمَر ]رضي اّلله عنه[(.
 (.22(، روضة العقالء )ص452 – 454/ 72شق )اتريخ دم - 2
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ان ماء، ، فانتهى إىل عجوٍز فاستسقاها ماًء. فقالت: ما عندكان عمر بن اخلطهاب رضي هللا عنه بًًن فعطشَ   
الت لعمر: هذا ق ؛ فبدرت جاريٌة فقالت لا: أَتكذبني وما َتستحني؟، مثه نَب (، فقالت: ما عندان لَ انٌ )ً ب َ فقال: لَ 

م بنِّ عمر َفزوََّجها منه، فُولِّ  . فَخطَبها على عاصِّ يه
قاُء فيه َلنٌب. فسأل عمُر عن اْلارية فإذا أَبوها ثَ َقفِّ  له دَ السهِّ

مٍ   فَتزوََّجها عبُد العزيز بُن مروان؛ فولَدت له عمَر بَن عبد العزيز بن مروان رمحة اّلله عليه. ،منها أُمه عاصِّ
 : 1أخرىو 

لا معها( يف سوقِّ  ا  )ً لبنَ  يب وائل، ومحهاد بن زيد: إنه عمر بن اخلطهاب رضي هللا عنه مره بعجوٍز تبيُع )ال ه(عن أ
الت: اللهيل )اللهنب(، فقال لا: اي عجوز! ال تَ ُغشهي املسلمني، وُزوهاَر بيتِّ هللا تعاىل، وال َتُشويب اللهنَب ابملاء. فق

نعم اي أمرَي املؤمنني، مثه )ف (مره هبا)عليها( بعد ذلك، فقال لا: اي عجوز أمل أ)ت (قدهم )أعهد( إليكِّ أن ال َتُشويب 
نكِّ ابملاء ؟!. فقالت: وهللاِّ ما فعلُت اي أمرَي املؤمنني! ف تكلهمت )قالت( ابنٌة )بنٌت( لا مِّن داخلِّ اخلِّباء: اي لَبَ 

سًّ  وَكذِّابً  اأُمَّه، َأغِّشًّ  ؟!. - ا)خِّ كِّ نثا( مجعتِّ على نفسِّ ه؛ فَ َهمَّ بُعاقبةِّ فسمَعها عمُر رضي هللا عنه فَأعجبت حِّ
 هللَا عزه وجله بنتِّها، مثه )ف (اِّلتَفَت إىل بَنيه )ولدِّه( فقال: أَي كم يَتزوَُّج ) ها( هذه؟؛ فلعله الَعجوزِّ، فّتَكها لِّكالمِّ ا

ه  أن خُيرَِّج منها َنسَمًة طيهِّبًة مثَلها!. فقال )له ابُنه( عاصُم بُن عمر: َأان أَتزوهُجها اي أمرَي املؤمنني، َفزوهَجها إِّايه
ٍم عبُد العزيز بُن مروان، فولَدْت له عمَر بَن عب ها( أُمَّ فولَدْت له )أولدَ  ؛)منه( م، فَتزوهَج ) ها( أُمَّ عاصِّ د عاصِّ

 العزيز.
   : 2حديث املعاجم

يم َوذالفتح ب :َمَذقَ  َهةِّ النََّصاَحةِّ.  اَل َعَلى بِّشيءٍ  َأْصٌل َيُدل  َعَلى َخْلطِّ َشْيءٍ  ، هوَوقَاف معجمة اْلمِّ  َوَأصلُ جِّ
 
َ
َا يُ رَاُد بَِّذلَِّك َتْكثِّريُهُ اللَّنَب زُج مَ  :قذْ امل ْلَماءِّ، َوإَِّّّ فَ ُهَو ؛ وامََّذقَ ، وَمَذَقُه فاْمَتَذَق ايقال منه َمَذَق مَيُذُق َمْذقً  ،ابِّ

  .َِمْذوٌق وَمذِّيٌق وَمذٌِّق؛ اأَلخرية َعَلى النََّسبِّ 

                                  
/ 16(، مجع اْلوامع )444رقم  424 - 424/ 6أمه عاصم(، َوفَيات األعيان ) 1275رقم  452 – 454/ 72اتريخ دمشق  - 1

وبالل واملأمون(،  الباب الثهامن/ مواقف لعمر: 64 - 64/ 4مسند عمر بنب اخلطهاب(، وأحال إىل ابن النجهار، التهذكرة احلمدونيهة ) 512
 (.442/ 4وأحال إىل: ّناية األرب )

 244(، أساس البالغة )ص422(، معجم األفعال املتعدهية حبرف )ص422 – 441/ 12(، لسان العرب )1261الصهحاح )ص - 2
(، غريب 77/ 1(، هتذيب اللهغة )441 – 442/ 1أبواب اللهنب والشهراب(، الغريب املصنهف ) 442/ 1م ذ ق(، اْلراثيم ) 242 -

فصل يناسبه يف اخلَلط "عن األئمهة"(، تفسري غريب ما يف  -2/ 42الباب  414(، فقه اللهغة )ص14 – 14/ 4احلديث للخطهايب )
(، القاموس احمليط 262/ 1(، املخصهص )722/ 4الفصل اخلامس(، مجهرة اللهغة ) 41النهوع  442(، املزهر )ص126الصهحيحني )ص

 451/ 6(، احملكم واحمليط األعظم )421/ 5(، معجم املقاييس يف  اللهغة )645، 415، 62القاموس )ص (، اْلاسوس على144)ص
 (.646/ 2َمْيَذُق(، املقاصد الشهافية ) 424/ 5كتاب اْلهاد والسهري(، معجم البلدان )  677/ 4مقلوبه: م ذ ق(، املفهم ) 454 –
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ُله َمْذقٌ  ْنُه الْ . [ْوبٌ وشَ ] ومذَق الشهراَب: َمزَجه فَأكثَر ماَءه، وكل  شيٍء ال ُُتصهِّ اُق: الَّذِّي مَيُْذُق َواْشُتقَّ مِّ َمذَّ
ََلٍل َيُكوُن فِّيهِّ  يف  فالٌن مَيُْذُق الُودَّ، وماَذَق فالانً ، و كالمهم َحّتَّ قَاُلوا: َمَذَق َلُه املودهةَ َوقد َكثُر َذلِّك يف   ،اْلُودَّ بِّ

 .ها لهإذا مل ُيْصفِّها وخُيْلِّصْ  وُِماَذَقةً  اوالوِّداد مِّذاقً  الُودهِّ 
اٌق: َكُذوٌب، وَمذٌِّق وُِمَاذِّقٌ  ُ املَِّذاقِّ  َوَرُجٌل َمذَّ  :    1رؤبة : َمُلوٌل أو َغرْيُ ُُمْلٍِّص، قَالَ بنيهِّ

 َما َوْجُز َمْعُروفِّك ابلرهِّماقِّ    ...   َواَل ُمؤاخاُتك ابملِّذاقِّ 
ذيق، يقال منه: 

َ
ْذُق واملِّْذُق الشَّْربَُة مِّن اللَّنب امل

َ
ْذَقُة وامل

َ
ذْ  اهُ َسق إذا َلهُ  َمَذَقُه وَمَذقَ وامل

َ
 قال أعرايبه: ،ةَ قَ امل

غاٍر َخوانِّزِّ ومخَ …   وٍم َمذيَقًة   يَ  لَّ نا كُ بْ إذا ما َأصَ   َس مُترَْياٍت صِّ
ْصبً  لو ُِ األرضِّ مُ  نحنُ فَ   الَزاهِّزِّ  وحنن ُأسوُد الغِّيلِّ عندَ …   ونِّعَمًة    اخِّ

 : ها)َويفِّ احلَْدِّيثِّ  .2(اَبَر َِ َلُكْم يفِّ َمْذقِّها وحَمْضِّ
ْذَقة؛ و  ،ة: الذهِّْئبُ وأَبو َمْذقَ 

َ
 :3عجهاجللِّ يُروى أَلنه َلْونَُه ُيْشبُِّه َلْوَن امل

 َتبِّطْ سَعى َمَعُهم، وأَلْ ما زِّلُت أَ 
خَتلِّطْ 

ُ
 َحّتَّ إذا َجنَّ الظَّالُم امل

 َهْل رأَيَت الذهِّْئَب َقط؟ 4وا بَِّضْيحٍ ءُ جا
تغريهِّ  َشبََّه َلْوَن الضَّْيح، َوُهَو اللَّنَبُ اْلَمْخُلوطُ 

ُ
 َه لونُه لوَن الذهئب.طة املاء حّته أشبخالَ  بياُضه بُ امل

    : 5احلديثِمن فقه 
ا كاألصنام املعبودة  -1 وِمها يندرُج يف إزالة املنكر ضمن ابب العقوابت املاليهة من حيث جواُز إتالف َأعياّنِّ

ا جيوُز ذلكاللهنبِّ واخلمر وآالت املالهي: َشْوُب  ه وألهلِّ بيته و  ابملاء، وإّه ضيافِّه، أو عند إرادةِّ ُشْربه لنفسِّ ألِّ
ا يُفَعل لإلصالح. فإن أُريَد بيُعه فللتههادي، أو إلخراج  إنهه ال زُبده، وابلَعصري لِّيتعجهَل ََتليَله؛ ألنه ذلك إّه

َ البائُع لِّْلُمْشَّتِّي ذلك  -جيوز   وحنوه ؛ ألنَّه غِّشٌّ وَتدليٌس،-َوَلْو َعلَِّم اْلُمْشَّتِّي َأنَّ فيه َعيبا، َولو أخرب وَبنيَّ
َنَّ  ، ف َ  َخلُط الرُبه ابلشهعري؛ ذلك ألِّ ْن اْلغِّشهِّ ْقَداَر َما َيْدُخُلَها مِّ ُ مِّ َقى اْلبَ ْيُع ََمُْهواًل، اْلُمْشَّتَِّي اَل يَ ْعَلُم وال يتبنيه يَ ب ْ

                                  
 (.422، 145/ 12لسان العرب ) ر م ق(، 172(، أساس البالغة )ص116ديوانه )ص - 1
 (.441/ 12لسان العرب ) - 2
ينَ َورِّي يفِّ الن ََّبات 16الشَّاهِّد  114 - 121/ 4(. قال البغداديه يف خزانة األدب )26/ 422/ 4ديوان العجهاج ) - 3 (: )وَرَواُه الده

َبة يفِّ أَبْ َيات اْلمَعاينِّ والزجهاجي َواْبن الشهجريه يفِّ أمال ائِّله. َوقيل: َقائُِّله العجهاج يهما ... َوَهَذا الرََّجز مل يَ ْنسبُه أحٌد من الرهَواة إِّىَل قَ َواْبن قُ تَ ي ْ
 َوهللا أعلم(.

 يف رواية: بَْذٍق. - 4
 حديث عمر رضي اّلله عنه مع ابئعة اللهنب. - 5
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هِّ، فَإِّنَُّه يُ ن َْهى َعْن بَ ْيعِّهِّ  ْن اْلَمْغُشوشِّ الَّذِّي اَل يُ ْعَلُم َقْدُر غِّشهِّ لَِّمْن  ، َوَعْن َعَملِّهِّ َوُهَو َغَرٌر، َوَهَكَذا ُكلََّما َكاَن مِّ
هِّ اأْلَمْ  مْجَاع. َوَعَلى َويلِّ إْلِّ ُ َلُه أَنَُّه َمْغُشوٌش َحرَاٌم ابِّ  ُعُقوبَُة َمْن يَ ْفَعُل َذلَِّك، رِّ يَبِّيُعُه، َوبَ ْيُع اْلَمْغُشوشِّ لَِّمْن اَل يَ تَ َبنيَّ

َا َعْن اْلغِّشهِّ  هِّ َصلَّى. َوُسُلو ُِ َطرِّيٍق مَيَْتنُِّعوَن هبِّ ُ َعلَ  وَقْد ُروَِّي َعْن النَّبِّ ْلَماءِّ ابِّ اللَّنَبُ ْيهِّ َوَسلََّم: )أَنَّهُ َّنَى َأْن ُيَشاَب اّللَّ
) ، َوَأْرَخَص يفِّ َذلَِّك 2َلنٌب لِّبيٍع(، وعن احلسُن البصريه: )ّنى النهب  صلهى هللا عليه وسلهم أْن ُيشاَب 1لِّْلبَ ْيعِّ

. ويف صحيح مسلم قال عليه الصهالة والسهالم: )َمن عمَر بَن اخلطابِّ ، وُروَِّي أنَّ 3َغشَّنا فليس منَّا( لِّلش ْربِّ
، ويف رواية: أنهه رأى رجاًل قد شاَب اللهنَب 4ابملاء للبيعاللهنَب رضي هللا عنه كان قد ّنى النهاَس أن َيشوَب أحٌد 

لقائلني هبذا األصل، اابملاء للبيع فَأْهراَقه عليه، وهذا اثبٌت عنه رضي هللا عنه. وبذلك أفّت طائفٌة من الفقهاء 
ا َكانُوا ميزجون  ألنهه إذا ُخلَِّط مل يَعرفِّ املشّتي مقداَر اللهنب مِّن املاء، فأَتلَفه عمر. ْلَماءِّ عِّْند الش ْرباللَّنَب وإّه  ابِّ

دَّة َحرهِّ الُقْطر، َفَكانُوا يكسرون حرَّ 5أَلغراٍض حنو َتربيدِّه ْلَماءِّ اْلَبارِّد؛ ابِّ نب اللَّ ، أو إذا كان اليوُم حارًّا، أو لشِّ
 .6لِّلَّذهة أو لَِّتكثريه إذا كان قلياًل لِّيكفَي اْلماعة اطََلبً 

                                  
: َعْن َسعِّيدِّ ْبنِّ 1721رقم  425/ 2أسنده العقيليه يف الضهعفاء الكبري ) - 1  ( عن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك، وقال فيه: )َمْعَمُر ْبُن َعْبدِّ اّللَِّّ التَّمِّيمِّي 

، َحدِّيثُُه َغرْيُ حَمُْفوٍظ(. وعنه ابن ك لن َّْقلِّ (، كما 146/ 117/ 1 اْلَرْح والت َّْعدِّيل )ثري يف التَّْكميل يفَأيبِّ َعُروبََة، ُمْنَكُر احلَْدِّيثِّ َواَل يُ ْعَرُف ابِّ
، ثنا َعقِّيُل ْبُن حَيْىَي، ثن1456رقم  116/ 4أسنده أبو نعيم يف اتريخ أصبهان ) ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِّ ا َغالُِّب ( قال: )َحدَّ

[ رَافٍِّع، َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة، َقاَل: ْبُن فَ ْرَقٍد أَبُو حَيْىَي، ثنا الْ  ْلَماءِّ لِّْلبَ ْيعِّ اللَّنَبَ ّنِّيَنا َأْن َنُشوَب »ُمَباَر ُِ ْبُن َفَضاَلَة، َعنِّ احلََْسنِّ، َعْن ]َأيبِّ  «(.ابِّ
( 1714قم ر  1454 – 1451/ 2( عن احلسن البصريه، والعقيلي يف الضهعفاء )14رقم  144أخرجه أبو داود يف املراسيل )ص - 2

 من حديث أنس، يف ترمجة أحد رواته معمر بن عبد اّلله التهيميه، وقال عنه: )منكر احلديث، وال يُعَرف ابلنهقل، حديثُه غري حمفوظ(.
 نوويه( عن أيب هريرة رضي اّلله عنه. 122/ 4/ 1) - 3
(، مناقب عمر 21 - 22العزيز لآلُجرهي )ص(، أخبار أيب حفص عمر بن عبد 11سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلكم )ص - 4

(، 411 - 412/ 1حمض الصهواب ) (،24(، مناقب عمر بن اخلطهاب البن اْلوزيه )ص11 – 12بن عبد العزيز البن اْلوزيه )ص
 (. 54(، قاعدة يف االنغماس يف العدوه )ص441 – 442/ 5(، جامع املسائل )452/ 72اتريخ دمشق )

(: )ُروِّي عن عمر بن اخلطهاب إبسناٍد ال يثبت أنهه ّنى عن ذلك(، قال حمقهُقه: 22/ 12ن واإلمجاع واالختالف )وقال يف األوسط يف السهن
من طريق عبد اّلله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدهه مطوهال، وفيه قصهة، وعبد هللا بن ، 454/ 72)أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق 

 دوٌق، فيه لني(.زيد ُمتلٌف فيه، وقال احلافظ: ص
َنه اللَّنَب عِّْند احْلَلب َيُكوُن َحارًّا. - 5  ألِّ
ْلَماءِّ(،  – 12/ 5614رقم  124، 122/ 47) -( 412، 427/ 15التهوضيح لشرح اْلامع الصهحيح ) - 6 ابب َشْوبِّ اللَّنَبِّ ابِّ

ْعلم بفوائد مسلم )124 – 141/ 2التهمهيد )
ُ
ْعلِّمِّ )154رقم  115/ 4(، امل

ُ
ابب  4241/17رقم  211، 217/ 6(، إِّكَماُل امل

كتاب   424 - 424/ 41) -ابب يف الش رب(  -1كتاب املساقاة/  472/ 14، وحنومها(، عمدة القاري )استحباب إدارة املاء واللهنب
 415 – 412/ 2(، املهيهأ يف كشف أسرار املوطهأ )4454رقم  145 – 142/ 5(، منحة الباري )5614/ 47رقم 15األشربة/ابب 

(، 54 – 51(، احلسبة يف اإلسالم )ص471، 467، 464 – 464/ 41) -( 112 - 114/  42(، َمموع الفتاوى )222رقم 
ينه ) اَبُب  – 1727/625رقم  412 – 414/ 2(، شرح الزهرقاين على املوطهأ )265/ 4حاشية العدويه على شرح كفاية الطهالب الرابه
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ه؛ -4 . ف َشْوُب اللهنَب ابملاء ليس مِّن ابب اخلَليطني واإلدامني يف شيٍء، ألنهه أصٌل يفِّ نَفسِّ اَل َيْدُخُل يفِّ الن َّْهيِّ
ا حُيقهِّق القوَل ابخلَليطني إذا كان ُمْسكِّرً  يسا مِّن ، أي كل  واحٍد منهما من جنسِّ ما ُيْسكُِّر، واملاُء واللهنُب لاوإّه

 .1ذلك بَسبيل
ابملاء اللهنب ابملاء، والهذي أراه يف هذا أنهه نوٌع مِّن التَّداوي؛ فإنه ُشرَب اللهنب وفيه أيضا النهدُب إىل َشْوب  -4

 .2اَء ُمركهب للغذاءَِمزوجا خُيفهُف غِّلَظه، وَيذهُب به إىل أعماق البدن ألنه امل
 ا غالبً ، فصبَّ فيه ماًء فذاَقه أو شربَه: يُنَظُر إذا كان اللهنبُ اإذا َحلَف إنساٌن ال يذوُق مِّن هذا اللهنب شيئً  -2

؛ ألنه احلكَم يتعلهُق ال حَيَنُث، فالعِّربُة فيه لِّلَغَلَبة ا، وإذا كان املاُء غالِّبً اُيسمهى لَبَ نً  احنَث؛ ألنهه إذا كان غالبً 
 .3لَِّلكثر اابأَلكثر ويكوُن األقل  تَبعً 

                                  
(، الكوكب الوهَّاج ) " كتاب آداب األطعمة واألشربة(، شرح سنن 1122" – 5154رقم  165/ 41الس نَّةِّ يفِّ الش ْربِّ َوُمَناَولَتِّهِّ َعنِّ اْلَيمِّنيِّ

  121/ 5(، البيان يف مذهب اإلمام الشهافعيه )1451 – 44كتاب األشربة/  4461رقم  122/ 42« )مرشد ذوي احلجا»ابن ماجة 
َن التَّْمرِّ(  ابب بَ ْيعِّ اخلِّْلطِّ  4271رقم  45 – 42/ 2ابب من ُّني عنه من بيع الغرر وغريه(، إرشاد السهاري )كتاب البيوع/  447/ 2) -مِّ

نعِّم للرهاجحيه )
ُ
ْلَماءِّ(، توفيق الرَّبه امل َتدِّئِّ  4241رقم  61/ 6ابب َشْوبِّ اللَّنَبِّ ابِّ َا َعْن ميِّنيِّ اْلُمب ْ (، اَبُب اْستِّْحَبابِّ إَِّداَرةِّ اْلَماءِّ َواللَّنَبِّ َوحَنْوِّمهِّ

فصل يف احلكم من األموال(، شرح صحيح  441ياسة الشهرعيهة )ص(، السه 4746رقم  457/ 15شرح سنن أيب داود البن رسالن )
كتاب األشربة(، فتح الباري   5614رقم  412/ 12ابب: شرب اللهنب ابملاء(، الالهمع الصهبيح ) 72 – 61/ 6البخاريه البن بطهال )

ابب القراض(، شرح رايض الصهاحلني كتاب البيوع/  41/ 21(، شرح بلوغ املرام للخضري )11/ 122(، ُتفة النهاظر)ص427، 425/ 11)
نعِّم يف شرح صحيح مسلم ) 17/ 61حطيبة )

ُ
نهة امل اَبُب األمين فاألمين يف  -47كتاب األشربة/  4241رقم  462/ 4آداب الشهرب(، مِّ

نعِّم شرح صحيح مسلم )
ُ
تاب ك  66رقم  452/ 4كتاب األشربة(، املنهل احلديث )  2644رقم  414 – 414/ 2الشهرب(، فتح امل

ابب يف البيع(،  442/ 2كتاب األطعمة(، لوامع الدهرر )  5471رقم  112، 122/ 42الوكالة/ابب الشهرب(، البحر احمليط الثهجهاج )
(، دليل الفاحلني 211، 476/ 4الباب اخلامس يف ذكر مشروابته صلهى هللا عليه وسلهم(، املواهب اللهدنيهة ) 426/ 7سبل الدى والرهشاد )

 كتاب أدب الطهعام/ابب آداب الشهرب(.  422 – 424/ 5/ 4)
/ 1(، مصابيح اْلامع )12/ 424/ 41أبواب األشربة(، عمدة القاري ) 26/ 2(، عارضة األحوذيه )425/ 11فتح الباري ) - 1

اءِّ(، شرح سنن أيب داود البن رسالن ) 5614 – 4571رقم  114 – 111
َ
(، املتواري 4746رقم  457/ 15ابب: َشوبِّ اللَّنَبِّ ابمل

ْلَماءِّ(، شرح صحيح البخاريه البن بطهال اللَّنب اَبب ُشرب  6/ 162كتاب األشربة )  466رقم  417على تراجم أبواب البخاري )ص ابِّ
نعِّم )  5614رقم  412/ 12ابب: شرب اللهنب ابملاء(، الالهمع الصهبيح ) 72 – 61/ 6)

ُ
رقم  414 – 414/ 2كتاب األشربة(، فتح امل

 كتاب األشربة(.  2644
 احلديث السهادس/مسند أنس بن مالك(. 1544رقم  12 – 17/ 5اإلفصاح عن معاين الصهحاح ) - 2
اليمني ُمعلهَقة  – 2الذوق وحنوها/ الشهرب واألكل و املبحث الرهابع/املطلب الرهابع/احلَلِّف علىاألميان/ 244/ 4الفِّْقهُ اإلسالمي  وأدلَُّتهُ ) - 3
ها/اختالف احلنفيهة يف حكم ببق  ابملاء( بتصر ف.اللهنب خلط اء العني ال بعد َتغري 
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دهِّيُق َرضَي هللاُ عنه:  -5 هِّ َصلَّى »َعنِّ اْلرَبَاءِّ بُن عازِّب َرضَي هللاُ عنه قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر الصهِّ َلمَّا َخَرْجَنا َمَع النَّبِّ
َفَحَلْبُت »، قَاَل: «َسلَّمَ لََّم مِّْن َمكََّة إِّىَل اْلَمدِّيَنةِّ َمَرْراَن بِّرَاٍع، َوَقْد َعطَِّش َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ وَ هللاُ َعَلْيهِّ َوسَ 

يتُ  َا َفَشرَِّب َحّتَّ َرضِّ ُتُه هبِّ ، َفأَتَ ي ْ ْن َلنَبٍ  . 1«َلُه ُكثْ َبًة مِّ
 أشار إىل أنهه بلغ ، وال حّته امتََل، ولكنههومل يقل حّته شبعَ حّته رضيُت"  )وقوله ]رضي اّلله عنه[: "فشربَ 

شفَِّق عليه الهذي صحبَ  احلدَّ 
ُ
هذا ِمها يدل  على أنه َيه. و قِّ ه يف ُسراه وَسريه، وعلم مِّن ذلك ما لَ الهذي أرضى امل

ا برهدَ  ده، ومل يكن كما يقول اْلُههال نوُع لهم برب ابملاء لِّيلتذَّ رسوُل هللا صلهى هللا عليه وساللهنَب  أاب بكر الصهدهِّيق إّه
  .2تَ َرٍف؛ ولكن عبادة(

قال الشهيخ ابن ابز رمحه اّلله تعاىل: )قلت: هلل دره أيب بكر هذا اْلبل األشمه ما أحسَن تدبريَه وصحبَته إلمام 
 .3املرسلني(

د مع ذكره. املشّتي وقَت الَعق)"و" كذا "ال جيوز يف البيوع التهدليُس"، وهو كِّتمان عيبِّ السهلعة عن  -6
"، وهو أن حُيدِّثَ  ف ما يف الواقع[، ا ]إبظهار خالزايدهَتا أو جوَدهتَ  يف السهلعة ما يُوهِّمُ  "وال" جيوز فيها "الغِّشه

ْلَماءِّ  : َخْلُط اْلَعَسلِّ ابِّ ْلَماءِّ وال خلطُ  -وِمها مُيَنع يفِّ اْلبَ ْيع لكونه من الغِّشه احْلَيَ َوانِّ  َسْقيُ  -سهمن بُدهن اللَّنَبِّ ابِّ
َم أَنَُّه ُمَقاَبٌل أو َمقروء اْلكِّ  َتْطرِّيزُ  -ه شيئا من امللح لَِّيْظَهَر أَنَُّه مسِّنٌي املاء عِّْنَد إرادة بَ ْيعِّهِّ بعد إطعامِّ  َتابِّ لُِّيوهِّ

هِّ لتكثريه كبَ ْيعِّ اخلِّْلطِّ  ْنسِّ : َخْلط َجيهٍِّد بَِّردِّيٍء مِّْن جِّ ْن إفْ َراطِّ اْلغِّشهِّ وسبك  ،برديءٍ  جيهدٍ   التَّْمرِّ وقمحٍ مِّنَ ... َومِّ
خلط األصناف الرهديئة ولو اختلَط بعُضها ببعٍض فال يُ َعد  ذلك غًِّشا؛ خبالف  . وأمها بيعُ برديءٍ  جيهدٍ  ذهبٍ 
لك ذابملاء؛ فإنهه ال يظهر، وخبالف بيع األخالط من التهمر يف أوعيهة موجهة يُرى َجيهُدها، وخَيفى َردِّي ها، فاللهنب 

لنهاس يف َفواكِّهِّهِّم الهيت جيهد، وأكثُر عملِّ ا اْلميعه  لونَه لَيظهر للغري أنه  َتدليٌس ال جيوز كخلط السهمن با ُيشبهُ 
لخ؛ يَبيُعوَّنا على التهدليس إبظهار اْليهد، وإخفاء اخلَبيث، ومنه أيضا ترويج النَّقد الزََّغل، ونفخ اللهحم بعد السه 

  .4م ويُظهر أنهه مسني،  وكذا دق  الثهياب(ألنهه يُغريه طعم اللهح

                                  
 نوويه(. 171/ 14/ 7صحيح مسلم ) - 1
 مسند أيب بكر(. 61/ 1اإلفصاح عن معاين الصهحاح ) - 2
 (. 2اهلامش 333/ 2احل َلل اإلبريزيّة ) - 3
رقم  226(، تطريز رايض الصهاحلني )ص1122رقم  12/ 5مصابيح اْلامع ) (،165/ 4حاشية العدويه على شرح كفاية الطهالب ) - 4

َها/ 1571 نهي َعن ْ
َ
(، بلغة السهالك ) -476كَتاب األُمور امل الغِّشه يف البيع(، شرح اخلرشيه على  52، 22/ 4ابب النههي عن اخلِّداع والغِّ

/ 2(، دليل الفاحلني )264/ 4) -العقود الفاسدة(  142 – 141/ 4) ابب البيع/فصل يف الرهاب(، الفواكه الدهواين 56/ 5ُمتصر خليل )
َها/ابب يف النههي عن الغِّشه واخلداع(، حاشيتا قليويب وعمرية   24/ 2 نهي َعن ْ

َ
كتاب البيع/ابب الرهاب(، جواهر   174/ 4كَتاب األُمور امل

(، مواهب اْلليل ) 1622الدهرر )ص  ع(.كتاب البيو   116 - 115/ 6وجوه الغِّشه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يف األداين، كأن يرى الشهخُص غريَه أنهه صاحلٌ أو عاملٌ أو  يف األموال يكونُ  واعلم أن الغِّشَّ كما يكونُ  -7
ن تلك شخٌص شيئا لِّوصٍف يعتقُِّده فيَك م وهي: لو أعطا َِ  ،زاهٌد وهو خبالفِّ ذلك، وبنَ ْوا على ذلك مسألة

 قبولُه؛ ألنهه مِّن ابب العطاء على َشرط. والغِّش  ُحرهمُته فال جيوُز لكَ  ؛األوصاف، وأنَت على خالفِّ ذلك
نها»َُمَمٌع عليها لقوله عليه الصهالة والسهالم:   .1«َمن َغشهنا فليس مِّ

بَن  الكَ م وهب، قال: مسعتُ  كني، قال: أخربان ابنُ مس عمر، قال: أخربان احلارث بنُ  )أخربان حيىي بنُ  -2
أرى أن يُعَطى  ونَه، وأانلَُيهرِّقُ  ابملاء، أترى أن يهرق عليه؟. قال: إنه النهاسَ  اللهنبَ  أنس ُيسأل عمهن يغش  

ية اللمساكني. قيل له: بغري مثن؟. قال: نعم، إذا كان هو الهذي غشَّ اللهنب. قال حيىي: وهو أحب  إيله مِّن رو 
أشهب عن مالك. قيل ملالك: فالزهعفران أو الِّمْسك إذا غشَّ أتراه مثل اللهنب املغشوش؟. فقال: ما ُأشبههه إاله 

 ذلك فال أرى ذلك عليه، ألنهه تذهُب يف ابذلك إذا كان صاحُبه هو الهذي غشَّه، وأمها إذا كان اشّتاه َمغشوشً 
  . 2أراه مثل اللَّنب. قلت ليحىي: هل َتخُذ هبذا كلهِّه؟. قال: نعم(أمواُل النهاس، وأمها إن كان هو الهذي غشَّه ف

 ابملاء الستخراج زبدة، ما ترى به أبسا؟. قال: ال أبساللهنَب )مسألة: وُسئل ]مالك[ عمها خيلط النهاُس  -1
 .3مِّن ذلك الهذي خيلط به املاء بعد ذلك بذلك، وذلك ُيصَنع عندان، وأما الهذي أكرهُ 

قال حممهد بن رشد: وسألته ]يعن: مالكا[ عن إفراغ صاحبِّ السهوق اللهنَب إذا ُمزَِّج باء، وإِّّْنابِّهِّ متاَع   -12
أهَل السهوق إذا خالفوا ما أمَرهم به، فقال: ال حيل  وال ينبغي أن يُنتَهَب ماُل أحٍد، وال حيل  ذلك يف اإلسالم، 

. ما حيله ماله، وإن قتَل نفسا، وأرى أن ُيضَرَب َمن أّنَب، وَمن اِّنتَهبَ  وال حيِّل  ذنٌب من الذهنوب ماَل اإلنسان
اللهنُب َب يه جواَز العقوبة أبخذ املالِّ اليسري، وتَلقهْوه من كونه قال: إذا شِّ ]قال ابن رشد:[ نعم، نقل أصحابُ 

بِّه. قالوا: فهذا تويُز التهأدي ابملاء على وجه التَّدليس، أُريقَ  ولكنَّه َمُنوٌط عندهم  ب إبضاعةِّ املال،أداًب لصاحِّ
بصفةِّ القِّلَّة. وكذلك إذا اشّتى املسلُم مِّن ذِّمهِّيٍه مخًرا، أُهريَقْت على املسلم، وتصدهَق ابلثهمن على الذهِّمهي أداًب 

 .4له. هذا منصوٌص ال شكَّ فيه

                                  
 (.264/ 4الفواكه الدهواين ) - 1
 (.22/ 12(، األوسط يف السهنن واإلمجاع واالختالف )214/ 6(، املعيار املعرب )42رقم  114أحكام السهوق )ص - 2
 (.451 - 452/ 1البيان والتهحصيل ) - 3
 (.442/ 2(، التهحقيق والبيان )451 - 452/ 1البيان والتهحصيل ) - 4
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ْلَماءِّ، فَإِّن َكانَ من مسائل الرَّضاع: َوإِّن اْختَ َلط لنُب املرضعة  -11 ، َوإِّن  1بِّهِّ التَّْحرِّميُ  لهقَ اللَّنُب هو الَغالُِّب َتع ابِّ
اءُ هو الَغالُِّب مل يتَ َعلَّقْ 

َ
؛ وألنه املغلوَب غريُ موجوٍد ُحكما، وهنا اللهنُب مغلوبٌ  اْعتَِّبارا لْلَغالِّب، 2بِّهِّ التَّْحرِّميُ  َكاَن امل

 .3ه التَّغذهِّي أو خَيَتل  ألنه املاَء َيسُلُب قُ وهَة اللهنبِّ أو خيِّل  به؛ فال حيُصُل ب
ذلك، وهذا ُيسمَّى  ولو مل يشّتط ا)للمشّتي اخليار يف إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد يف املبيع َعيبً  -14

ياُر الَعيب. مثه هو ينقسم أوهاًل  ابملاء والسهمن  اللهنبالبائع كخلط  بفعلِّ  إىل قسمني: أحدمها: أن يكونَ  خِّ
 ،اطبيعيًّ  ايهما: أن يكون َعيبً املشّتي. اثن فيه فيكرب ضرُعه فيغّتَّ  ليحبَِّس اللهنبَ ابلزهيت، وصرهِّ ضرع احليوان 

ابهة وعرجها وعجزها عن محل ما حيمله مثلُ كجُ   وينقسم إىل قسمني: ظاهرٍ  فساد ك  ها عادة. وابطنٍ موح الده
  .4ه(وحنوِّ  البطهيخِّ  وفسادِّ  ،هغالفِّ  اْلوز واللهوز من داخلِّ 

 هذا املبحث: من نوادر
استيقظ  هأنه  رضي اّلله عنه 5عنه ويرُ  :رضي اّلله عنهماعمر بن عبد العزيز يف  نُ ُبوَءُة ُعَمَر ْبنِّ اخَلطَّابِّ  -1

نَ ْيهِّ  ر َِ وفَ  هجهِّ عن وَ  النهومَ  فمسحَ  ايومً   بسريةِّ  سريُ عمر، يَ  ىعمر، ٌيسمَّ  ن ولدِّ َمن هذا الهذي مِّ ) وهو يقول: ،َعي ْ
 . 6(!َها َمرَّاتيُ َردهِّدُ  !.عمر

عْ  ليتَ )ويف رواية:    (.ارً وْ جَ ئت لِّ كما مُ   اًل دْ األرَض عَ  دي الهذي مَيَلُ لَ من وَ  7جهِّ ري، َمن ذو الشَّ شِّ

                                  
 لَّنَبِّ َأْن يُوَجَد َطْعُمُه أو َلْونُُه أو رِّحُيُه.َوَغَلَبُة ال - 1
كتاب   251/ 4(، العناية شرح الداية 442/ 1الداية يف شرح بداية املبتدي ) -خالفا للشهافعيه القائل: )إنَُّه َمْوُجوٌد فِّيهِّ َحقِّيَقًة(  - 2

 .-كتاب الرهضاع(   442/ 4الرهضاع(، املعاين البديعة )
كتاب الرََّضاع(، الداية   76كتاب الرهضاع(، منت بداية املبتدي )ص  12/ 22ابب الرهضاع(، بدائع الصهنائع ) 441/ 4ء )ُتفة الفقها - 3

كتاب الرهضاع(، املعاين   251/ 4كتاب الرهضاع(، العناية شرح الداية )  154(، ُمتصر القدهوري )ص442/ 1يف شرح بداية املبتدي )
ة )كتاب الرهضاع  442/ 4البديعة ) كتاب احلجه/اَبُب اْلَِّنااَيتِّ يفِّ احلَْجه(، اللهباب   1/ 4كتاب الرهضاع(، البحر الرهائق )  17/ 4(، اْلوهرة النريه

 (.42/ 4يف شرح الكتاب )
 أحكام البيع/أركان البيع/مباحث خيار العيب(. 171/ 4الفقه على املذاهب األربعة ) - 4
 يف بعضِّ الرهواايت اخلرب من رواية عبد اّلله بن عمر رضي اّلله عنهما.  - 5
(، الزههد ألمحد ابن 452/ 5(، طبقات ابن سعد )42ُروي يف عدهة مصادر منها: سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلكم )ص - 6

/ 2(، الكامل يف التهاريخ )155/ 25(، اتريخ دمشق )214/ 6(، دالئل النهبوهة )566/ 6(، اتريخ الطهربيه )1677رقم  445حنبل )ص
 -( 451/ 1(، البداية والنههاية )111/ 7(، اتريخ اإلسالم )144، 116/ 5(، سري أعالم النهبالء )424/ 6وفيات األعيان ) (،446

اتريخ »يف صحيح وضعيف (. وأورده حممهد بن طاهر الربزجنيه 424/ 14(، إمتاع األمساع )616/ 4(، مسند الفاروق )626/ 14)
 (.525/ 1الطهربيه ضمن الضهعيف واملسكوُت عنه )

َم ويقول: سعِّدَت 452/ 5يف طبقات ابن سعد ) - 7 إن (: )قال يزيد: َضربْته دابهٌة من دوابه أبيه فَشجهته، قال: فجعل أبوه ميسُح الده
 بن أُميهة(. َأشجَّ كنَت 
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ْن َوَلدِّي َرُجاًل   (. مَيَْلُ اأَلْرَض َعْداًل  1بَِّوْجهِّهِّ َشَّت  ويف ُأخرى: )إِّنَّ مِّ
ْن َوَلدِّ ُعَمَر، يفِّ : رضي اّلله عنهما ويف ُأخرى عن اْبن ُعَمرَ  ْعرِّي، َمْن َهَذا الَّذِّي مِّ َعاَلَمٌة، مَيَْلُ َوْجهِّهِّ )لَْيَت شِّ

 .2(اأَلْرَض َعْداًل 
 كما   بوالية عمر بن عبد العزيز، وأنهه َسَيمَلُ األرَض َعداًل  -رضي هللا عنه  -: )وأمَّا بشارةُ عمَر 3قال ابن كثري

م(.يف مشهورًا ُملَِّئت َجْورًا، فقد كان هذا   املالحِّ
م بن عمر ب عمارة بنُت سفيان بن ربيعة الثهقفيهة؟: هي ابنُة ابئعةِّ  أُم   -4 ن اخلطهاب رضي اللَّنب، وزوجُة عاصِّ

م زوجةُ عبد العزيز بن مروان، وأُم   ،اّلله عنه مِّن أبنائها كذلك اخلليفة عمر بن عبد العزيز، و  ومِّن أبنائها أُم  عاصِّ
 .4حفصُة بنُت عاصم

وهِّجن. )وقال عاصم: اي أَبَتاُه، ال زوجَة يل، فزَ  :رضي اّلله عنه على ما جاء يف أثر عمر كثري  ابنُ  علهق -4
َّ لا نَّ َمن ال وَ أ)فيه داللٌة على ما ذََكرانه، وعلى ن عاصم(، بقوله: فبَ َعَث ]عمر[ إىل اْلارية فَزوَّجها مِّ  يلِّ

 .5(الس لطانُ  هازوهِّجُ يُ 
 فَ َوَلَدْت (: )11يف سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز )ص  -رمحه اّلله  –: قال بن اْلوزيه ال طٍ لَ غَ  تصويبُ  -2

 .ُ َُه اّللَّ بْ َنُة ُعَمَر ْبَن َعْبَد اْلَعزِّيزِّ َرمحِّ ًتا، َوَوَلَدتِّ االِّ ًتا، َوَوَلَدتِّ البنُت بِّن ْ ٍم بِّن ْ  لَِّعاصِّ
ا الصهواُب: فوَ لَ الغَ  فال أدري ِمهنِّ  رهي،اآلجُ  قلت: هكذا وقع يف رواية لدتِّ البنُت ، ووَ الدْت لِّعاصٍم بنتً ط، وإّه

 .6العلماء كما ذكران عن حممهد بن سعد وغريه( سبةُ عمَر بَن عبد العزيز. كذلك ن

                                  
َعَة: َدَخَل ُعَمُر بُن َعْبدِّ الَعزِّْيزِّ إِّىَل (: )قَ 116/ 5ويف سري أعالم النهبالء ) ُغاَلٌم، َفَضَربَُه فَ َرٌس، َفَشجَُّه، َو َوهُ أَبِّْيهِّ، إِّْصطَْبلِّ اَل َضْمَرُة بُن َربِّي ْ

َم، َويَ ُقْوُل: إِّْن ُكْنَت َأَشجَّ َبنِّ أَُميََّة، إِّنََّك إًِّذا َلَسعِّيْ   ٌد(. َفَجَعَل أَبُ ْوُه مَيَْسُح َعْنُه الدَّ
(: )قال سامل األفطس: إنه عمر بَن عبد العزيز َرحمته دابهة وهو غالٌم بدمشق، فأَتى أُمَّه أُمَّ عاصم بنت عاصم 424/ 6ويف وفيات األعيان )

َم عن َوجهه، ودخَل أبوه عليها على تلك احلال، فأقبلت  ليه َتعذِّلُه عبن عمر بن اخلطهاب رضي هللا عنه، فضمهته إليها وجعَلْت متسُح الده
ًنا حَيفظه مِّن مثل هذا، فقال لا: اسكيت اي أُمه عاصم، فطُوِب لكِّ  ْن كان َأَشجَّ إ وتَلوُمه وتقول: ضيهعَت ابن، ومل تُضمَّ إليه خادًِّما وال حاضِّ

 بن أُميهة(.
 عالمة. -َشنْي  - 1
 َعْنُه، َوُهَو َصُدْوٌق(. (: )تَ َفرََّد بِّهِّ: ُمَباَر ُِ بُن َفَضاَلَة،144/ 5قال الذههبه ) - 2
 (.616/ 4مسند الفاروق ) - 3
 (.171/ 12(، مرآة الزهمان )16/ 7(، طبقات ابن سعد )461نسب قريش )ص - 4
 (.142 – 141/ 4مسند الفاروق ) - 5
/ 1 حمض الصهواب )(، وابنِّ عبد الادي يف142 – 141/ 4ونقل تصويَب ابنِّ اْلوزيه هذا كلٌّ من ابنِّ كثري يف مسند الفاروق ) - 6

412 – 411.) 
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عاصٍم بنُت عاصٍم  أنه أُمَّ  (: )كذا قال: والصهحيح ما تقدهمَ 454/ 72وقال ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
 ه(.ابنتِّ  ال بنتُ 

إىل أنهه يُفَهم  (: )وتُب اإلشارةُ 1الامش 21قال حُمقهق أخبار أيب حفص عمر بن عبد العزيز لِّآلُجرهي )صو 
ر ما جاء يف هذه الرهواية الهيت ساقَ  لِّعمر  ةٌ بنَت عاصم بن عمر بن اخلطهاب جده  ها اآلُجرهي أنه أُمَّ عاصمٍ مِّن آخِّ

ُت ، وذلك خُيالُِّف ما َتواترت عليه األخباُر والرهواايُت مِّن أنه أُمَّه هي أُم  عاصم بناوليست أُمًّ  ،بن عبد العزيز
خ  بن عمر بناعاصم  ا هو خطٌأ وزايدٌة من النهاسِّ اخلطهاب رضي هللا عنه، ولعله ما وقع يف رواية اآلُجرهي إّه

 اآلُجرهي وعلهقَ  على هذا اخلطأ حني أورد روايةَ  5وقد نبََّه ابُن اْلوزيه يف سرية عمر ص ،لَِّتشابه الكلمات
     (.... عليها قائال

 - 122/ 2) - 1ط/الرهسالة( 2255رقم  242 /14) روى اإلمام أمحد يف املسند حديث الِقرد: -5
 رقم  125

 عن أيب هريرة ]رضي هللا تعاىل عنه[ أنه رسول اّلله صلهى هللا عليه وسلهم قال: )إنه رجاًل  2ط/شاكر( 2221
قال: فأخَذ  .مثه ابَعه ملاءِّ اب ، شابَهُ اخلمرَ  بيُعه، ومعه قِّرٌد، قال: فكان الرهجُل إذا ابعَ يَ  يف سفينةٍ  ارً معه مخَ  محلَ 

 (. َسَمهيف السهفينة حّت قَ  ايف البحر ودينارً  ا، قال: فجعَل يطرُح دينارً 3القِّرُد الكِّيَس، فصعَد به فوق الدََّقل

                                  
(: )رجاله ثقاٌت رجاُل الشهيخني غري محهاد ابن سلمة، 1الامش 241 – 242شعيب األرنؤوط وعادل مرشد )ص قال حمقهقا املسند - 1

عُ من رواية عفهان بن مسلم عنه، وَوق ُْفه هو الصهواب عند 1424فمن رجال مسلم، وقد شكه محهاد يف رفعه فيما سيأت برقم  د ان، فإنهه يَ ب ْ
ا أن يعاقَب َمن يشوُب اخلمَر ابملاءِّ بثل هذا، ألنه اخلمَر مل تكن قط  مباحًة ال قبل اإلِّسالم وال بعده ]؟!!![، ويغلُب على لظهنه أنه هذا ا جدًّ

 أعلم. وسيأت احلديث أيًضا مية، وهللا تعاىلِمها مسَعه أبو هريرة رضي هللا عنه من كعب األحبار ِمها تَناقلته بنو اسرائيل بينهم من احلكاايت القد
من طريق سليمان بن أرقم، عن  5422، ومن طريقه البيهقيه يف "الش َعب" 1122/ 4(. وأخرجه ابُن عديه يف "الكامل" 2247برقم )

يرة، فهو منقطع ن أيب هر مل يسمع م -وهو البصري  -احلسن، عن َأيب هريرة مرفوًعا. وإسناُده ضعيٌف لضعف سليمان بن أرقم، واحلسن 
من طريق صاحل ابن إسحاق، عن حيىي بن كثري الكاهلي، عن هشام بن حسهان، عن ابن سريين، عن أيب  5421أيًضا. وأخرجه البيهقيه 

 إسناٌد ضعيٌف أيًضا لضعف حيىي بن كثري، وراجع ترمجته لزاًما يف "هتذيب التههذيب" البن حجر(.هريرة مرفوًعا. وهذا 
غيب 1471، 2222(: )إسناُده صحيٌح، وسيأت أيًضا: 2221قال حمقهُقه الشهيخ أمحد شاكر يف الامش ) - 2 . وذكره املنذريه يف الّته

هيب  / 11، وقال: "رواه الطهرباينه يف معجمه الكبري. ورواه البيهقيه أيًضا. وال أعلم يف رواته َمروحا"(. وقال األلباينه يف الضهعيفة )44: 4والّته
(: )... فإنهه قد صحه من طريق أخرى عن أيب هريرة به حنوه لكن بلفظ: "قرد" بدل: "ثعلب". رواه أمحد 5442رقم  522 - 542

 والبيهقيه وغريمها، وهو ُمرهج عندي يف "أحاديث بيوع املوسوعة"(.
را  بفتحتني[:دقل(: )"الدََّقل"] 147/ 4قال يف النههاية ) - 3 يها الَبحريهة: الصهاري(.خشبٌة مُيَد  عليها شِّ  ُع السهفينة، ُتَسمهِّ
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 - 3ُتقيق النهدوي( 2142رقم  442/ 7) 2ب اإلميانعَ يف اْلامع لشُ  1ومن طريق محهاد بن زيد رواه البيهقيه 
رٌد يف قِّ ه ومعه ل يف سفينةٍ  اخلمرَ  يبيعُ  أنه رجاًل كانَ ) بلفظ: ،ُتقيق زغلول( 5427رقم  444 - 444/ 2)

، فجعَل أيخُذ دينارًا ويُلقيهِّ يسَ الكِّ  ، وفتحَ روةَ يَس فصعَِّد الذهِّ القِّرُد الكِّ  ، فأخذَ اخلمَر ابملاءِّ  شوبُ السهفينة، وكان يَ 
  السهفينة ودينارًا يف البحر، حّته جعَله نِّصفنيِّ(. يف

َماُن : )قَاَل الشَّْيُخ: َوَهذِّهِّ اأَلَحادِّيُث َعْن احلََْسنِّ يَ ْروِّيَها ُكلََّها َعْنُه ُسَليْ 4(446/ 2) عديه يف الكامل قال ابنُ 
  .بن أَْرَقم(

أخرى عن أيب هريرة ابللهفظ  (: )وله طريقٌ 5442رقم  522 - 542/ 11يف الضهعيفة ) قال األلباين  و 
، 4/ 152 عديه يف ترمجة سليمان بن أرقم ق ابملاء". أخرجه ابنُ  شوبوا اللهنبَ احملفوظ، وزاد يف أوهله: "ال تَ 

  .(هذا ضعيفٌ  عن احلسن عن أيب هريرة وسليمانٌ  ومن طريقه البيهقيه 
 5يفِّ اْلَكبِّريِّ اينِّ  الطَّربََ ]رواه[الغِّش  يفِّ اْلبَ ْيعِّ َوَغرْيِّهِّ(: )وَ  422اْلَكبِّريَُة  422/ 1)قال اليتميه الفقيه ويف الزهواجر 

، قَاَل احْلَافُِّظ اْلُمْنذِّرِّي : َواَل َأْعَلُم يفِّ رَِّوايَتِّهِّ ََمُْروًحا( َهقِّي   .َواْلبَ ي ْ

                                  
ُتقيق زغلول(: )أخربان أبو سعد املالين ثنا أبو أمحد بن عديه ثنا احلسني بن  5422رقم  444/ 2رواية أخرى للبيهقيه يف الشهعب ) - 1

َتشوبوا اللهنَب للبيع   صلهى هللا عليه وسلهم: )العبد هللا القطهان ثنا عامر بن سيهار ثنا سليمان بن أرقم عن احلسن عن أيب هريرة قال رسول هللا
ردا قِّ  مثه ذكر حديث احملفهلة مثه قال موصوال ابحلديث: أال وإنه رجال من قبلكم جلَب مخًرا إىل قريٍة فشاهَبا ابملاء فأضعَف أضعافا فاشّتى

َقَل ففتح الص رَّة وصاحُبها ينظر إليفركَب البحَر حّته إذا ْلهَج فيه ألَم هللا القِّرَد ُصرهَة الدهاننري فأخذَ  ه فأخَذ دينارا فرمى به يف البحر ها فصعَِّد الدَّ
 ودينارا يف السهفينة حّته قسَمها نصفني. قال الشهيخ أمحد ]رمحه هللا[: سليمان بُن أرقم ضعيٌف(.

ثنا إمساعي - 2 ثنا عبد األعلى بن محهاد،)أخربان أبو احلسن عليه بن أمحد بن عبدان، أخربان أمحد بن عبيد، حده ثنا محهاد  ل بن بكر، حده حده
 بن سلمة، عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة عن النهبه صلهى هللا عليه وسلهم. ومحيد عن احلسن عن النهبه 

 صلهى هللا عليه وسلهم(.
 اله ثقاٌت. (: )إسناُده: صحيٌح ورج442قال حمقهُقه فيي الامش )ص - 3
 وقال: وكان ثقة. 412 - 414/ 6إمساعيل بن بكر بن إمساعيل أبو عليه السهكريه البغدادي. ذكره اخلطيب يف "اترخيه" • 
عبد األعلى بن محهاد بن نصر الباهلي موالهم، البصري، أبو حيىي املعروف ابلنهرسي. ال أبس به، من كبار العاشرة "خ م د س". واحلديث • 

 عن عفهان عن محهاد بن سلمة، بدون ذكر الطهريق الثانية املرسلة(. 227/ 4د يف "مسنده" أخرجه أمح
ثَنا ُسَلْيَماَن ْبنِّ أَْرَقٍم َعنِّ احلََْسنِّ  - 4 ثَنا عامر بن سيهار، َحدَّ ثَ َنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعبد اّللَِّّ القطهان، َحدَّ ّللَِّّ ، َعن َأيبِّ ُهَريْ َرَة، َقال: َقال َرُسولِّ ا)َحدَّ

خْلََيارِّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: اَل َتُشوبُوا اللَّنَبَ لِّْلبَ ْيعِّ َوَمنِّ اْشَّتَى اَنَقًة حُمفََّلًة فَ ُهَو ابِّ ْن مَتٍْر إِّ َصلَّى اّللَّ ْن اْحتَ َلبَ َها: إِّْن َشاَء َأَخَذَها، َوإِّْن َشاَء َردََّها َوَصاًعا مِّ
َا اْحتَ َلَب مِّنْ  ْلَماءِّ، فََأْضَعَف  ]َطَعاٌم[، وََكَأنَّ بِّ ْن قَ ْبلُِّكْم َجَلَب مَخْرًا إِّىَل قَ ْريٍَة، َفَشاهَبَا ابِّ فاشّتى قِّردا  -يعن الثهمن  -لََبنَِّها، َأال َوإِّنَّ َرُجال مِّ

اَننِّريِّ، َفَأَخَذَها َفَصعَ  ُ اْلقِّْرَد ُصرََّة الدَّ َقَل فَ َفتَ فَ رَكَِّب اْلَبْحَر َحّتَّ إَِّذا ْلَََج فِّيهِّ، َأْلََم اّللَّ َح الص رهَة، وصاحُبها ينظر إليه، َفَأَخَذ دِّيَنارًا فَ َرَمى بِّهِّ يفِّ َد الدَّ
 اْلَبْحرِّ، َودِّيَنارًا يفِّ السَّفِّيَنةِّ َحّتَّ قسهمها نصفني(.

ثَ َنا أَبُو ُمْسلٍِّم، َقاَل: ان ُسَلْيَماُن بْ 4527رقم  61 - 62/ 4املعجم األوسط للطهرباينه ) - 5 َلَمَة، َعْن ُن َحْرٍب، َقاَل: ان مَحَّاُد ْبُن سَ (: )َحدَّ
ْلَماءِّ، وََكاَن َأنَّ َرُجاًل َكاَن يَبِّيُع اخلَْْمَر يفِّ سَ »إِّْسَحاَق ْبنِّ َعْبدِّ اّللَِّّ ْبنِّ َأيبِّ طَْلَحَة، َعْن َأيبِّ َصالٍِّح، َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة،  فِّيَنٍة يفِّ اْلَبْحرِّ، وََكاَن َيُشوهُبَا ابِّ
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  :(الِقرد)بدل  (الثّعلب)نكارة رواية 
 يف  قال الشهيخ األلباينه ، غلول(/ز تح 5421رقم  444/ 2) 1البيهقيه يف شعب اإلمياناإلمام رواها 

 (: )منكٌر هبذا اللهفظ(. 5442رقم  522 - 542/ 11الضهعيفة )
ني قَاَل:اْلَعزِّيز يفِّ يُوُسف النَّبِّ َعَلْيهِّ ا راسةُ فِّ  راسةُ الفِّ ) للَّْيث بن سعد أَنهه َكاَن يُ َقال:عن ا -6   لسَّاَلم حِّ

ُتوينِّ بِّهِّۦٓ  ۖي فَ َلمَّا َكلََّمهُ ٱئ ۡ َنا َمكِّنٌي أَمِّني ،َأۡسَتۡخلِّۡصُه لِّنَ ۡفسِّ عمر بن اخْلطهاب يفِّ  راسةُ وفِّ ، 2(ٞ  قَاَل إِّنََّك ٱۡليَ ۡوَم َلَدي ۡ
ني قَاَل لَوَلده: تَزوهجَها َوهللاِّ   .3بن عبد اْلَعزِّيز( ب[ َفأََتت بعمرَ اْلَعرَ  وشكنه َأن ََتت بَِّفارِّس يسودُ يُ لَ  الِّاَللِّيَّة ]حِّ

  ؛همعند بعضِّ  مرفوضةٌ  ، قيل:املاءِّ( من حيث جواُز َتوضيفِّها لغةً يغة )َمزََج اللَّنَبَ مع وعن هذه الصهِّ  -7
 يسل ابملاءِّ  نبَ اللَّ َج َمزَ قالوا الصهواُب:  م.يف املعاجِّ  دْ رِّ ، وهو ما مل يَ «الباء»ره اْلَ  ن حرفِّ مِّ  بداًل « مع»الستخدام 

َعِّيَّ معًن  يف إفادةِّ  «الباء»و « مع» ، وتشّت ُِ عٌ شائِّ  رهِّ اْلَ  وحروفِّ  روفِّ الظ   بني بعضِّ  لَ التهبادُ لكنه  .غريُ 
ة امل

 
ُ
 أجازَ  اللهغة املصريَ  معَ َم وأنه  خاصهةً  ،ًغابينهما سائِّ  التهبادلُ   يكونُ ن مَثَّ كم؛ ومِّ ة واالشّتا ِ يف احلُ بَ صاحَ وامل

رفوضة ليس يف األفعال امل وبعضُ «. لعَ ت َ ف ْ اِّ » على وزنِّ  ن األفعالِّ فيما جاء مِّ « الباء»من  بداًل « مع» استعمالَ 
 عَ عن إمكانيهة ت َ  معها فضاًل « مع» ر استخدامَ ظُ اللهغة ما حيَ 

ُ
عد د على التَّ  هقات يف اْلملة أو محلِّ علَّ تَ د د امل

يغتني: هاتني الصهِّ ظيف ُ و وعليه، جيوز تَ  ؛ديثةم احلَ املعاجِّ  يف بعضِّ  املرفوضةُ  ، وقد جاءت االستعماالتُ األسلويبه 
 ]فصيحة[. ابملاءِّ  اللهنبَ  َمزَجَ  -1
 . 4]صحيحة[ مع املاءِّ  َمزََج اللهنبَ  -4

                                  
َقَل، َفَجَعَل ُيْكفُِّئ دِّيَناًرا يفِّ السَّفِّيَنةِّ، َمَعهُ  ملَْ يَ ْروِّ «. دِّيَنارًا يفِّ اْلَماءِّ، َحّتَّ َقَسَمُه نِّْصَفنْيِّ وَ  يفِّ السَّفِّيَنةِّ قِّْرٌد، َفَأَخَذ اْلقِّْرُد اْلكِّْيَس، َفَصعَِّد بِّهِّ الدَّ

 َد بِّهِّ: مَحَّاٌد(.َهَذا احلَْدِّيَث َعْن َأيبِّ َصالٍِّح إِّالَّ إِّْسَحاُق، تَ َفرَّ 
 حل)أخربان أبو عبد هللا احلسني بن احلسن بن حممهد الغضائري ثنا أبو جعفر حممهد بن َعمرو الرزهاز ثنا أمحد بن مالعب ابن حبهان ثنا صا - 1

ال: قال رسول هللا قبن إسحاق ثنا حيىي بن كثري ]الكاهلي[ قال صاحل وكان ثقة وكان ال أبس به ثنا هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة 
خذ الكِّيس أصلهى هللا عليه وسلهم: )إنه رجال كان فيَمن قبلكم محل مخرا مثه جعل يف كله زِّقه نصًفا ماء مثه ابعه فلمها مجع الثهمَن جاء ثعلٌب ف

َقَل فجعل أيخذ دينارا فريمي به يف السهفينة وأيخذ دينارا فريمي به يف املاء حّته فرغ ما يف ا  (.لكيسوصعِّد الدَّ
 .52يوسف/ - 2      

 (.42 - 11سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احَلَكم )ص - 3
 ( بتصر ف.722رقم  111/ 4) –( 2562رقم  622/ 1معجم الصهواب اللهغويه ) - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ا بَلبنِّهحَيلُبها، وكان خيلُط  3ى أنهه كان لِّرجٍل لَبهاٍن ابلبادية بقرةٌ يُروَ  :2السَّْيل الهذي أَْودى ابلبَ َقر 1حديث -2
واشَتدَّ لِّذلك َجزُعه؛ فقال بعُض  فجعَل يَبكي،، 4املاَء لرُيَى كثريًا، ويبيُعه، فجاء السهيُل فَغرََّق وأهلَك البقرةَ 

تفرهَِّقة الهيت َصبَ ْبناها يف اللَّنَبِّ اجتمعْت دفعًة واحدًة وأخذتِّ البقرَة.
ُ
 أَوالدِّه: إنَّ تلَك املياَه امل

بي َُّته: اي أبتِّ قد اجتمعتِّ املياُه الَّيت َخَلطتها ]وَجعلَتها[ يف اللهنب، وقتلتِّ   لبقَر. اويف رواية: فقاَلت صِّ
َا ) يه:، ولِّساُن احلال واْلزاء يُنادرآه بعُض العارفنَي فقال: اجتمعْت تلَك الَقَطرات َفصارْت َسْياًل و  لَِّك بِّ ذََٰ

َمۡت    ، وَيدا َِ أَوَْكتا، وُفو َِ نَ َفخ.5([لهِّۡلَعبِّيدِّ  ٞ  َيَدا َِ ]َوَأنَّ ٱّللََّ لَۡيَس بِّظَلََّٰمَقدَّ
قر. يُولهِّد ُفضواًل ز والبَ املاعِّ  وأرطُبها. وفيه من الد سومة والز هومة ما ليس يف لنبِّ لنب الضَّأن: أغلُظ األلبان ) -1
َن استعمالُه. ولذلك ينبغي أن ُيشاَب هذا  يًّا، وحُيدِّثُ مِّ بَلغَ  لِّيكوَن ما انَل  ؛ابملاءنُب اللَّ يف اْللد بياًضا إذا أُدمِّ

من  اإلكثارَ على أنه . ه أكثره للعطشِّ أسرع، وَتربيدَ َتسكينَ ألنه و  ه،فيدفع بذلك عنه ضررَ البدُن منه أقلَّ، 
أنه النهبه صلهى هللا عليه  6بعده ابملاء، ويف الصهحيحني ولذلك يَنبغي أن يتمضمضَ  ؛ةثَ اللهنب َيضر  ابللهسان واللهِّ 

 .7(امضمَض وقال: إنه له َدمسًَ فتَ  مثه دعا باءٍ  البنً  بَ وسلهم شرِّ 
 :" اللهنب ابملاء مزجُ "  :اللهنب املهجورة يف حقهِّ ن نَ )من الس   -12

َ هللا صلهى هللا عليه وسلهم: أُ  رضي هللا عنه أنه رسولَ ]بن مالك[ عن أنس  -أ ، وعن ميينه مباء   يبَ شِ د  قنَبٍ بلَ  تِّ
 ومسلم. البخاريه  رجه". أخنَ ميَْ األَ فَ  نَ ميَْ وقال: "األَ  ،مثه أعطى األعرايبَّ  بَ ساره أبو بكر، فشرِّ أعرايبٌّ، وعن يَ 

َي اّللَُّ َعْنُه أَنَُّه رَأَ ... ]قلت: هذا لفُظ مسلٍم، ولفُظ البخاريه هو:  ى َرُسوَل اّللَِّّ َأْخرَبَينِّ أََنُس ْبُن َمالٍِّك َرضِّ
 ْئرِ ِمَن اْلبِ ى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ولِّ اّللَِّّ َصلَّ لَِّرسُ  فحلبت  َشاة  َفش ْبت  اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َشرَِّب لَبَ ًنا َوأََتى َدارَُه،  َصلَّى

ٌّ  ،فَ تَ َناَوَل اْلَقَدَح َفَشرَِّب َوَعْن َيَسارِّهِّ أَبُو َبْكرٍ  َّ َفْضَلهُ مُثَّ قَاَل: "اأَلمْيََن فَاأَلمْيََن"[َفَأْعطَ  ،َوَعْن ميِّينِّهِّ َأْعرَايبِّ  .8ى اأْلَْعرَايبِّ
                                  

(، اللهطائف البن اْلوزي 26 – 25سورة هود/ 174/ 2(، روح البيان )26سورة هود/ 126 - 125/ 14حدائق الرهوح والرهحيان ) - 1
كتاب آداب الكسب   76/ 4(، إحياء علوم الدهين )4144رقم  1452 - 1457/ 4(، الكشكول )124(، حبر الدهموع )ص42)ص

 واملعاش(.
 م(.يف رواية: )ابلَغنَ  - 2      

 يف رواية )الغنم( بدل )بقرة(. - 3
 يف رواية )بَقَرُه( بصيغة اْلمع.  - 4
 .12احلجه/ - 5
نووي(، واللهفظ له، عن ابن عبهاس رضي اّلله  26/ 2/ 4فتح الباري(، صحيح مسلم ) 411رقم  212/ 1صحيح البخاريه )  - 6

 عنهما.
 (.422 - 427/ 1لسهراج املنري )(، ا445(، املنهل الرَّويه )ص426/ 2زاد املعاد ) - 7
(:" ووقع 425/ 11]قال احلافظ ابن حجر ) ابب ُشْرب – 12كتاب األشربة/  5614رقم  425 - 422/ 11صحيح البخاريه ) - 8

(، السهنن 5614رقم  652 – 657/ 2يف رواية الكشميهن ابلواو بدل الرهاء"، والشَّْوُب اخْلَْلُط[ اللهنب ابملاء/فتح الباري(، منحة الباري )
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ن األنصار ومعه م أنه النهبه صلهى هللا عليه وسلهم دخل على رجلٍ وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  -ب
املاَء  جُل حُيَوهِّلُ ال: والره ق .وإاله َكَرْعنا ةٍ نَّ هذه اللهيلة يف شَ  : "إْن كان عندكم ماٌء ابتَ له، فقال له النهب   صاحبٌ 

 فسكبَ لَق هبما  الَعريش. قال: فانطإىل ٌت فانطلقْ : اي رسوَل هللا عندي ماءٌ ابئِّ جلُ يف حائطِّه. قال: فقال الره 
خرجه البخاريه أ جُل الهذي معه".مثه شرَب الره  ،. قال فشرَب رسوُل هللاَب عليه ِمن داِجن  لهحلَ  امّ  دح  يف قَ 

 وقد بوهب لذين احلديثني البخاريه بقوله )ابب: ُشرب اللهنب ابملاء(.
 :حبديث "الرهحل" الهذي أخرجه مسلم. قال أبو بكر رضي هللا عنه الجرة الطهويل املعروفِّ  ويف حديثِّ  -ج   

حّته برَد أسفُلُه فقلت:  ن املاءفصببت  على الّلنب مِ ُته استيقَظ ه َفوافَ قْ وكرهُت أن أُوقِّظَه مِّن نَومِّ  "فأتيُت النهبَّ 
ر احلديث. اي رسوَل هللا اشربْ  يُت..." إىل آخِّ   مِّن هذا اللهنب. قال: فشرَب حّته رضِّ

ُشوب اب : ما يدل  اوفيه أيضً : "هبرية نُ قال اإلمام اب
َ
 ،"ملاء الباردعلى التهداوي مِّن الَعطش يف شدهة احلَره ابللهنب امل

ا برهدَ  وهذا ِمها يدل  "إىل أن قال:   عليه وسلهم بربده َتذَّ رسوُل هللا صلهى هللاابملاء؛ لِّيل اللهنبَ  على أنه أاب بكر إّه
 .1("نوَع تَ َرف، ولكن عبادة –كما يقول اْلُههال   –ومل يكن 

ومنه  ،لطُ يف األصل: اخلَ  [. الشهوبُ 67]الصهافات:  يٍم محِّ  ها َلَشْواًب مِّنْ يْ لَ عَ  مْ لَُ  نَّ إِّ  مُثَّ  )قوله تعاىل:  -11
 . قال الشهاعر: ]من البسيط[ه به فَ ُهَو َمُشوبٌ خَلطَ  َشْواًب إذا ابملاءِّ  اللهنبَ  2شابَ 

يبا باٍء َفعادا بعُد أَْبواال…   تلَك املكارُم ال قَ ْعبانِّ مِّن َلنَبٍ     شِّ
َنَُّه عِّْنَدُهْم مِّزَاٌج لَِّْلَْشرِّبَةِّ ]َشْواًب  العسلَ ُتَسمهِّي  َواْلَعَربُ  َثل: "ما عنده[شهمعطًا ابللِّكونه ُمتلِّ ألِّ

َ
َشْوٌب  ، ويف امل

راٍء وال بيٍع.  وال ََتليطَ  . ويف احلديث: "ال َشْوَب وال َرْوَب" أي ال غِّشَّ وال َلنَبٌ  أي ال َعَسلٌ  ،وال َرْوٌب" يف شِّ
ْمَضُة الظهاهرة. ويقال ديعُة، والرَّْوبَُة: احلُ وأصُله مِّن ذلك. ويقال: ما يف كالمِّه َشْوبٌَة وال َرْوبٌَة. فالشَّْوبَُة: اخلَ 

ْلٍك َمْعَناُه لَْيَس فِّي :َوقَ ْوُلُمْ  ،للُمخلهِّط يف كالمِّه: هو َيشوُب ويَروبُ   .هِّ َشْيءٌ ُُمَْتلٌِّط بِّهِّ َوإِّْن َقلَّ لَْيَس فِّيهِّ َشائَِّبةُ مِّ

                                  
 422 – 111/ 14/ 7مسلم )شرب اللهنب ابملاء(، صحيح  -142كتاب األشربة احملظورة/  6244رقم  417/ 6الكربى للنَّسائيه )

مذي ) 4742رقم  142/ 12/ 5نوويه(، سنن أيب داود ) / 4شاكر(، سنن ابن ماجه ) 1214رقم  471/ 2عون املعبود(، سنن الّته
رقم  447 - 446/ 42) –( 14141رقم  175و  14277رقم 144/ 11فؤاد عبد الباقي(، مسند أمحد ) 4245رقم  1144

كتاب   -21/ 146/ 4(، موطهأ مالك )4164رقم  1425/ 4(، سنن الدهارمي )14242قم ر  125 - 122/ 41) –( 14242
 (.17رقم صفة النهبه 

يَّة )ص - 1 ْنسِّ
َ
بهِّ امل  (.61/ 1(، وفيه إحالة على كتاب اإلفصاح )21اجملموعة  72رقم  455 – 452الوصيهة ببعض الس َنن شِّ

 مِّْن اَببِّ َقاَل. - 2
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َدُة الشََّوائِّبِّ َوهَِّي اأْلَْداَنُس َواأْلَْقَذاُر. فمعًن اآلية الكرمي : مثه إنه لم عليها خَلَْلطًا ةقَاَل اْْلَْوَهرِّي : الشَّائَِّبُة َواحِّ
  .1طعاُمهم وُيساُط ابحلَميم( ؟. قيل: خُيَلطُ وَمْزًجا مِّن مَحيٍم وأي  مَحيمٍ 

هريرة، فإذا ُعه، فنظَر إليه أبو يَبي احيمُل لَبَ نً  إبنسانٍ  ااحلَرَّة فإذ هريرة رضي هللا عنه أنهه مرَّ بناحيةِّ عن أيب  -14
 .2!؟(نَب لهِّصِّ املاَء مِّن اللَّ : خَ القيامةِّ  يومَ  لكَ  إذا قيلَ  )كيف بكَ هو قد خَلَطه ابملاءِّ؛ فقال له: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  3حديث الص ور -14 ُ َعْنُه عن َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َي اّللَّ وِمها جاء فيه،  ،املرويه َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة َرضِّ
ُ[ َبنْيَ َما قوله ي ]اّللَّ َن بَقَِّي مِّْن َخْلقِّهِّ َحّتَّ اَل يُ ْبقِّي َمْظَلَمًة عِّْنَد َأَحٍد إِّالَّ َأَخَذَها اْلَمْظُلوُم مِّ  4: )مُثَّ يَ ْقضِّ

، َحّتَّ إِّنَُّه لَُيَكلهُِّف َشائَِّب  ْلَماءِّ مُثَّ يَبِّيُعُه؛ َأْن خُيَلهِّص اللَّنَبِّ من املاء( 5اللَّنَبِّ الظَّاملِِّّ  .6ابِّ
َن اأْلَئِّمَّةِّ يفِّ  7(444 - 412/ 11كثري يف البداية والنههاية )  قال ابنُ  : )َهَذا َحدِّيٌث َمْشُهوٌر، َرَواُه مَجَاَعٌة مِّ

هِّ يفِّ الطهِّ  ريِّهِّ، والطَّرَبَاينِّ يهِّ يفِّ كَِّتابِّ " اْلبَ ْعثِّ َوالن ُشورِّ "، َواحْلَافِّظِّ َوااَلتِّ َوَغرْيَِّها، َواْلبَ ي ْ ُكتُبِّهِّْم، َكاْبنِّ َجرِّيٍر يفِّ تَ ْفسِّ
َهقِّ

هِّ يفِّ الطهَِّوااَلتِّ أَْيًضا  اصهِّ أَْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، َوَقْد مِّْن طُُرٍق ُمتَ َعدهَِّدٍة، َعْن إِّمْسَاعِّيَل ْبنِّ رَافٍِّع قَ  -َأيبِّ ُموَسى اْلَمدِّينِّ
َياقَاتِّهِّ َنَكارٌَة َواْختِّاَلٌف، َوَقْد بَ ي َّْنُت طُرَُقُه يفِّ ُجْزٍء مُ ُتُكلهَِّم فِّيهِّ   ْفَرٍد.بَِّسَببِّهِّ. َويفِّ بَ ْعضِّ سِّ
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 املقدهمة(.
هيب لقِّوام الس نهة ) - 2 غيب والّته تح/زغلول(، قال ابن حجر  5412رقم  442 - 444/ 2(، شعب اإلميان )4476رقم  154/ 4الّته

َهقِّي  َواأْلَْصبَ َهاينِّ  إبِِّّْسَناٍد اَل أَبَْس بِّهِّ إىَل َأيبِّ ُهَريْ َرَة َمْوُقوًفا َعَليْ 422الكبرية  412/ 1اليتميه الفقيه يف الزهواجر ) هِّ(، وقال (: )َو]روى[ اْلبَ ي ْ
هيب ) غيب والّته  (: ضعيٌف موقوٌف.1092رقم  541/ 1األلباينه يف ضعيف الّته

(: )وقد ُروي عن النهبه صلهى اّلله عليه 221 – 227/ 16) –( 211/ 15) -( 614 – 611/ 4تفسري ابن جرير الطهربيه ) - 3
/ 44) –( 42 – 44/ 42) –( 254 – 251/ 11) -( 142 – 144/ 12) -وسلهم بنحو ما قال هؤالء خرٌب يف إسناده نظر( 

بقة الطه  746 - 745/ 21مسند أيب هريرة(، التهبصرة البن اْلوزي ) 12رقم  14/ 1(، مسند إسحاق بن راهويه )115 – 112
(،  62الزهمر/ 12214رقم  4464 - 4451/ 12الثالثة/اجمللس التهاسع(، تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ) قوله: إاله من شاء اّلله

حديث الصهور(، العظمة أليبِّ الشهيخ  22رقم  112 - 122(، األحاديث الطهوال للطهرباين )ص1146رقم  215/ 4الفوائد الغيالنيهات )
 1114رقم  752(، البعث والنهشور )ص24سورة القلم/ 42/ 12(، الكشف والبيان للثهعلبه )4/ 426رقم  244/ 4األصبهاين )

 426/ 1(، تعظيم قدر الصهالة )24 – 41سورة القلم/ 144/ 12سورة يس(، روح البيان ) 1262/ 2َحدِّيُث الص ورِّ(، َدرُْج الد رر )
نيا )ص 6412رقم  521 – 541/ 6واألجزاء )(، اإلمياء إىل زوائد األمايل 474رقم   127مسنُد أيب هريرَة/القيامة(، األهوال البن أيب الده

(، وأبو يعلى يف مسنده، وأبو 62الزهمر  711/ 14(، الد ر  املنثور )1122رقم  426 – 425(، معجم ابن املقرئ )ص55رقم  114 –
 (.442 – 412/ 11ية )موسى املدينه يف الطهواالت كما يف البداية والنهها

 يف رواية: )َمن( بدل )ما(. - 4
 يف رواية: )لَُيُكلَُّف َشائُِّب(.  - 5
اَء مِّن اللَّنب(. - 6

َ
 يف رواية: )امل
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َن اْلَوضَّاعِّنَي، وََكأَنَّهُ مَجََع َهَذا احلَْدِّيَث مِّْن طُُرقٍ  َقٍة، َوَساَقُه أََماكَِّن ُمتَ َفرهِّ وَ  قُ ْلُت: َوإِّمْسَاعِّيُل ْبُن رَافٍِّع اْلَمدِّينِّ  لَْيَس مِّ
ْن َأْعَيانِّ النَّاسِّ يفِّ عَ  َدًة، َفَكاَن يَ ُقص  بِّهِّ َعَلى َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، َوَقْد َحَضَرُه مَجَاَعٌة مِّ َياَقًة َواحِّ رِّهِّ، َوَرَواُه َعْنُه صْ سِّ

، َواْلَولِّيدِّ ْبنِّ ُمْسلٍِّم، َوَمكهِّ  ٍم النَّبِّيلِّ َن اْلكَِّبارِّ؛ َكَأيبِّ َعاصِّ يَم، َوحُمَمَّدِّ ْبنِّ ُشَعْيبِّ ْبنِّ َشابُوَر، يهِّ ْبنِّ إِّبْ رَاهِّ مَجَاَعٌة مِّ
ْم، َواْختَ َلَف َعَلْيهِّ فِّيهِّ قَ َتاَدُة، يَ ُقوُل: َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ يَزِّيَد، َعْن حمَُ  مَّدِّ ْبنِّ َكْعٍب، َعْن َوَعْبَدَة ْبنِّ ُسَلْيَماَن، َوَغرْيِّهِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم. َواَترًَة ُيْسقُِّط الرَُّجَل.َرُجٍل، َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة، َعنِّ النَّ  هِّ َصلَّى اّللَّ  بِّ
يَزِّيَد ْبنِّ َأيبِّ زِّاَيٍد،  َوَقْد َرَواُه إِّْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِّ، َعْن َعْبَدَة ْبنِّ ُسَلْيَماَن، َعْن إِّمْسَاعِّيَل ْبنِّ رَافٍِّع، َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ 

هِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم.َعْن َرُجٍل مَِّن اأْلَْنَصارِّ  ُهْم َمْن َأْسَقَط الرَُّجَل اأْلَوََّل، قَاَل وَ  ، َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة، َعنِّ النَّبِّ ن ْ مِّ
َ لَ َشْيُخَنا احْلَافُِّظ اْلمِّزهِّي : َوَهَذا أَقْ َرُب، َوَقْد َرَواُه َعْن إِّمْسَاعِّيَل ْبنِّ رَافٍِّع اْلَولِّيُد ْبُن ُمْسلٍِّم، وَ  ُه َعَلْيهِّ ُمَصنٌَّف َبنيَّ
يَحةِّ. َوقَاَل احْلَافُِّظ أَبُو ُموَسى اْلَمدِّينِّ  بَ ْعَد إِّيرَادِّهِّ َلُه بَِّتَمامِّهِّ  َن اأْلََحادِّيثِّ الصَّحِّ َدُه مِّ َوَهَذا احلَْدِّيُث َوإِّْن   :َشَواهِّ

َسانِّيَد اَثبَِّتٍة. مُثَّ  َكاَن يفِّ إِّْسَنادِّهِّ َمْن ُتُكلهَِّم فِّيهِّ، فَ َعامَُّة َما فِّيهِّ يُ ْرَوى   َتَكلََّم َعَلى َغرِّيبِّهِّ(. ُمَفرَّقًا أبَِّ
الص ورِّ َحدِّيَث ُروهِّيَنا َوَقْد (: )74سورة األنعام/ 422 - 425، 424/ 4وقال يف تفسري القرآن العظيم )

، يفِّ كَِّتابِّهِّ  هِّ مِّ الطَّرَبَاينِّ قال ابن كثري:[ َهَذا َحدِّيٌث "الطهَِّوااَلُت" ... ] بِّطُولِّهِّ، مِّْن َطرِّيقِّ احْلَافِّظِّ َأيبِّ اْلَقاسِّ
ا،  1]َمْشُهوٌر[ دًّ هِّ َوُهَو َغرِّيٌب جِّ ْلَفاظِّهِّ َنَكارٌَة. تَ َفرََّد بِّهِّ إِّمْسَاعِّيُل اْلُمتَ َفرهَِّقةِّ ويف بَ ْعضِّ أَ َشَواهُِّد يفِّ اأْلََحادِّيثِّ َولِّبَ ْعضِّ

ُهْم َمْن َضعََّفُه،ْبُن رَافٍِّع قَاص  َأْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، َوقَ  ن ْ ُهْم َمْن َوث ََّقُه، َومِّ ن ْ َوَنصَّ َعَلى َنَكارَةِّ َحدِّيثِّهِّ  دِّ اْخُتلَِّف فِّيهِّ، َفمِّ
يٍه الَفاله 

، َوَعْمرِّو ْبنِّ َعلِّ َبٍل، َوَأيبِّ َحامتٍِّ الرَّازِّيهِّ َن اأْلَئِّمَّةِّ، َكَأمْحََد ْبنِّ َحن ْ ٍد مِّ ُهْم َمْن قَاَل فِّيهِّ سَغرْيُ َواحِّ ن ْ : ُهَو ، َومِّ
: َأَحادِّيثُُه ُكل َها فِّيَها َنَظٌر إِّالَّ أَنَُّه َيْكُتُب َحدِّيَثُه يفِّ مُجَْلةِّ الض َعفَ   اءِّ.َمّْتُو ٌِ. َوقَاَل اْبُن َعدِّيٍه

َياقُُه، ءٍ قُ ْلُت: َوَقدِّ اْخُتلَِّف َعَلْيهِّ يفِّ إِّْسَنادِّ َهَذا احلَْدِّيثِّ َعَلى ُوُجوٍه َكثِّريٍَة، َقْد أَفْ َرْدهُتَا يفِّ ُجزْ  َدٍة. َوأَمَّا سِّ  َعَلى حِّ
ًدا، َفأُْنكَِّر َعَلْيهِّ بِّ  َياقًا َواحِّ ْن َأَحادِّيَث َكثِّريٍَة، َوَجَعَلُه سِّ ا، َويُ َقاُل: إِّنَُّه مَجََعُه مِّ دًّ َببِّ َذلَِّك. َومسِّْعُت سَ فَ َغرِّيٌب جِّ

مَجََع فِّيهِّ ُكلَّ الشََّواهِّدِّ لِّبَ ْعضِّ  رََأى لِّْلَولِّيدِّ ْبنِّ ُمْسلٍِّم ُمَصن ًَّفا َقدْ َشْيَخَنا احْلَافَِّظ َأاَب احلَْجَّاجِّ اْلمِّزهِّيَّ يَ ُقوُل: إِّنَُّه 
ُ َأْعَلُم(. ، فَاّللَّ  ُمْفَرَداتِّ َهَذا احلَْدِّيثِّ

َجُه الص ورِّ الطَّوِّيلِّ الَّذِّي َأْخرَ َحدِّيثِّ )وََكَذا يفِّ  (:177 - 176/ 14وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )
َيةِّ  ُد ْبُن مُحَْيٍد َوالطَّرَبِّي  َوأَبُو يَ ْعَلى يفِّ اْلَكبِّريِّ َوالطَّرَبَاينِّ  يفِّ الطهَِّوااَلتِّ َوَعلِّي  ْبُن َمْعَبدٍ َعبْ  يفِّ كَِّتابِّ الطَّاَعةِّ َواْلَمْعصِّ

 فَ َرَواهُ  فٍِّع َواْضَطَرَب يفِّ َسَندِّهِّ َمَع َضْعفِّهِّ نِّ رَاَواْلبَ ي َْهقِّي  يفِّ اْلبَ ْعثِّ مِّْن َحدِّيثِّ َأيبِّ ُهَريْ َرَة َوَمَدارُُه َعَلى إِّمْسَاعِّيَل بْ 
َهٍم َوحُمَمٌَّد َعْن َأيبِّ  َطةِّ َرُجٍل ُمب ْ َطٍة َواَترًَة بَِّواسِّ َطٍة هُ َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َكْعٍب اْلُقَرظِّيهِّ اَترًَة بِّاَل َواسِّ َريْ َرَة اَترًَة بِّاَل َواسِّ

َن ا َطةِّ َرُجٍل مِّ َهٍم أَْيًضا َوَأْخَرَجُه إِّمْسَاعِّيُل ْبُن َأيبِّ زِّاَيٍد الشَّامِّي  َأَحُد اَواَترًَة بَِّواسِّ لض َعَفاءِّ أَْيًضا يفِّ أْلَْنَصارِّ ُمب ْ
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ريِّهِّ َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َعْجاَلَن َعْن حُمَمَّدِّ ْبنِّ َكْعٍب اْلُقَرظِّيهِّ ... وقد صحهح احلديثَ  ن طريق إمساعيل بن رافع م تَ ْفسِّ
وىل، وضعهفه يفه أَ يف التهذكرة، وقول عبد احلق يف تضع بكر بن العريب يف سراجه، وتبعه القرطبه القاضي أبو 
 (.قبله البيهقيه 

( عن اإلمام البخاريه قوله عن حديث الصهور: )مرسال ال 254 – 254/ 1ونقل ابن عديه يف الكامل )
 يصحه(. 

 (: )هذا إسناٌد ضعيٌف(.442رقم  127/ 1وقال احلافظ البوصرييه يف إُتاف اخلرية املهرة )
 ألنهه من ه ضعيفٌ : )وإسنادُ (1الامش 116ص)قال الشهيخ األلباينه يف تعليقه على شرح العقيدة الطهحاويهة 

األنصار، وهو  من طريق إمساعيل بن رافع املدين عن يزيد بن أيب زايد، وكالمها ضعيٌف، بسندمها عن رجلٍ 
  ه" إنهه حديٌث مشهوٌر، ال يستلزم صحهتَ 64/ 2، 422/ 1كثري يف تفسريه "  ابنُ مل ُيَسمَّ، وقول احلافظ  َمهولٌ 

 كما ال خيفى على أهل العلم(. 
هيب ) غيب والّته (: )وهو حديٌث طويٌل جدها، يف حنو مثان 4442رقم  214/ 4وقال يف ضعيف الّته

، -هو َمهولٌ و -حممهد بن يزيد عن  -وهو ضعيفٌ -، تفرهد به "إمساعيل" هذا اصفحاٍت، ال أعلم له شبيهً 
لباحُث أنهه حديٌث ا ، فهو إسناٌد ظلماٌت بعُضها فوق بعٍض، ِمها ال يشك  وفوقه الرهجل األنصاريه الهذي مل ُيَسمَّ 

 مركهٌب(.
 ه كلٌّ من:واحلديث ضعهفَ 

 (.1146رقم  216 - 215/ 4) ت"الغيالنيها"الشهيخ مشهور حسن يف ُتقيقه لكتاب الفوائد  -أ
(، 742 – 744هللا بن عبد احلليم بن حممهد السهيسيه يف: صحيح وضعيف األحاديث القدسية )صعبد  -ب

 .(: )موضوع(422وضعيف األحاديث القدسيهة )ص
 (.22رقم  116 - 122حمقهق األحاديث الطهوال )ص -ت
 (.5الامش 242 – 247و  426رقم  244/ 4حمقهق العظمة أليبِّ الشهيخ األصبهاين ) -ث
 (.474رقم  421 - 426/ 1ُتقيقه لتعظيم قدر الصهالة )الفريوائيه يف  -ج
 (.1122الامش 425حمقهق معجم ابن املقرئ )ص -ح
حديث الصهور  444 – 441/ 1) -( 1الامش 447/ 1حمقهق النههاية يف الفنت واملالحم البن كثري ) -خ

 (. 21 - 22/ 4) -بطوله( 
ُتهَِّاَد، َأْو مِّ  -12 َا َكاَن اْلُكْفُر احْلُُلوَل اْلَعامَّ، َأْو االِّ اد أربعة أقسام: َوإَِّّّ ن مقاالت أهل الضهالل: احللول واالُته

َنَّ َمْن َجَعَل الرَّبَّ ُهَو اْلَعْبَد َحقِّيَقًة؛ فَإِّمَّا ؛ َوَذلَِّك َأنَّ اْلقِّْسَمَة ُراَبعِّيٌَّة ألِّ ُُلولِّهِّ فِّيهِّ؛ َأْو ْن أَ  احْلُُلوَل اخْلَاصَّ يَ ُقوَل حبِّ
يحِّ أَْو جيَْ  ، َكاْلَمسِّ . اُتهَِّادِّهِّ بِّهِّ، َوَعَلى الت َّْقدِّيَرْينِّ فَإِّمَّا َأْن جَيَْعَل َذلَِّك ُُمَْتصًّا بِّبَ ْعضِّ اخْلَْلقِّ َمِّيعِّ اخْلَْلقِّ َعَلُه َعامًّا ْلِّ
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ُتهَِّ  : ُهَو االِّ اَرى َوُهْم َأْخَبُث قَ ْواًل، َوُهْم اُد اخْلَاص  َوُهَو قَ ْوُل يَ ْعُقوبِّيَّةِّ النَّصَ فَ َهذِّهِّ أَْربَ َعُة أَْقَساٍم: ... القسم الثَّاينِّ
ُهوَت َوالنَّاُسوَت اْختَ َلطَا َواْمتَ َزَجا  ، َوُهَو قَ ْوُل َمْن َواَفَق للَّنَبِ اِبْلَماءِ َكاْخِتََلِط االس وَداُن َواْلقِّْبُط، يَ ُقوُلوَن: إنَّ الالَّ

ُْم يَ ُقوُلوَن: إِّنَّ َهُؤاَلءِّ مِّ  ْساَلم ... َوَحَكى اْلُمَتَكلهُِّموَن َعنِّ النََّصاَرى َأّنَّ بِّنَي إىَل اإْلِّ َتسِّ اْلَكلَِّمَة الَّيتِّ  ْن َغالَِّيةِّ. اْلُمن ْ
ْلمَ  خْلَْمر واللَّنَبِّ ابِّ ََسدِّ عِّيَسى املسيح اْختِّاَلَط اْلَماءِّ ابِّ  . 1ءِّ اهَِّي َكاَلُم اّللَِّّ ماَزجت واْختَ َلَطْت ِبِّ

ۡمۚۡ إِّن يَ ُقوُلوَن إِّالَّ   ٞ  َكلَِّمةَكرُبَۡت املون ُعُلوها كبريا، وتعاىل اّلله عزهوجله عمها يقول الظه قلت:  هِّهِّ وََٰ ۡن أَف ۡ رُُج مِّ ََتۡ
َكذِّاب

2. 
 

  :مظانه املبحث
 القرآن الكرمي. .1
إُتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة أليب العبهاس أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل شهاب الدهين البوصرييه، تقدمي:  .4

دار الوطن للنهشر  ،متيم ايسر بن إبراهيم الشهيخ د. أمحد معبد عبد الكرمي، ُتقيق: دار املشكاة للبحث العلميه إبشراف أبو
  م.1111 -ه  1242لرهايض، ط/األوىل اب
، املكتب بن عبد اجمليد السهل األحاديث الطهوال أليب القاسم سليمان بن أمحد الطهرباينه، ُتقيق وَتريج: محدي .4 فيه

 م.1112 -ه  1211بريوت، ط/الثانية  –اإلسالميه 
2.  : ، اعتًن بضبط النهصه أحكام السهوق )أو: النهظر واألحكام يف مجيع أحوال السهوق(، أليب زكراي حيىي بن عمر األندلسيه

 [. 4.65جالل عليه عامر، ط/التهونسيهة، تقدمي: أ. أبو سلمان حممهد العمراويه السهجلماسيه ]بواسطة املكتبة الشهاملة 
 اعتًن هبا حممود عليه مكهي. أحكام السهوق ليحىي بن يعمر، :ط/أخرى

أحكام النهساء أليب الفرج عبد الرهمحن بن عليه ابن اْلوزي مجال الدهين، ُتقيق ودراسة: َعمرو عبد املنعم سليم، مكتبة  .5
 م.1117 -ه  1217ابن تيميهة ابلقاهرة، ط/األوىل 

 ت.بريو  –إحياء علوم الدهين أليب حامد حممهد بن حممهد الغزايل، دار املعرفة  .6
بن القاسم عبد امللك رواية أيب ا ،أخبار أيب حفص عمر بن عبد العزيز وسريته رواية أيب بكر حممهد بن احلسني اآلُجرهِّيه  .7

رواية الرهئيس أيب القاسم عليه بن أمحد الرزهاز، ُتقيق: د. عبد اّلله عبد الرهحيم عسيالن، مؤسهسة الرهسالة  –حممهد بن بشران 
  م.1122 -ه  1222بريوت، ط/الثانية  –
إرشاد السهاري لشرح صحيح البخاريه أليب العبهاس أمحد بن حممهد شهاب الدهين الَقسطالينه، املطبعة الكربى األمرييهة  .2
 ه .1444مصر، ط/السهابعة  –

                                  
/ 4(، البحر احمليط )425/ 4(، امللل والنهَِّحل )42 - 42/ 2ل )(، َمموعة الرهسائل واملسائ172 – 171/  4َمموع الفتاوى ) - 1

 (.76/ 1(، اتريخ ابن الوردي )74املائدة/ 522
 .25الكهف/ - 2
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تعريب:  ،إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء لشهاه ويله هللا الدهِّهلويه، تصحيح وتعليق: أ. د. احملدهث تقيه الدهين النهدويه  .1
 م. 4214 -ه  1242دمشق، ط/األوىل  –فريوز َأْخَّت النَّدويه، دار القلم 

 بريوت. -أساس البالغة أليب القاسم حممود بن عمر جار هللا الزهُمشريه، ُتقيق: أ. عبد الرهحيم حممود، دار املعرفة  .12
د، دار وخرهج أحاديثه: د. فؤاد عبد املنعم أمح للوزير أيب املظفهر حممهد بن ُهَبرية، حقهقه 1اإلفصاح عن معاين الصهحاح .11

 ه .1217الوطن ابلرهايض 
ْعلِّمِّ بَفَوائِّدِّ ُمْسلِّم للقاضي أيب الفضل بن موسى بن عياض .14

ُ
يل، دار الوفاء للطهباعة ُتقيق: د. حْيىَي إِّمْسَاعِّ  ،إِّكَماُل امل
 م.1112 -ه  1211مصر، ط/األوىل  –والنهشر والتهوزيع 

تاع أليب العبهاس أمحد بن عليه تقي الدهين املقريزيه، ُتقيق إمتاع األمساع  .14
َ
با للنهبه من األحوال واألموال واحلََفدة وامل

، دار الكتب العلميه   م.1111 -ه  1242بريوت، ط/األوىل  –ة وتعليق: حممهد عبد احلميد النهميسيه
نيا، ُت .12 فوريه، الدهار قيق: د. رضاء اّلله حممهد إدريس املباركاألهوال أليب بكر عبد هللا بن حممهد الشههري اببن أيب الده

 م.1114 -ه  1212الند، ط/األول  –السهلفيهة ببومبائي 
األوسط يف الس نن واإلمجاع واالختالف أليب بكر حممهد بن إبراهيم بن املنذر النهيسابوري، راجعه وعلهق عليه: أمحد  .15

عبد اّلله ولد  حسام عبد اّلله حلمي، قرأه ونقهحه: د –إبراهيم الشهيخ  –سيهد بن سليمان بن أيهوب، ُتقيق: خالد إبراهيم ال
 م. 4212 -ه  1241مصر، ط/الثانية  –حممهد الفقيه، دار الفالح ابلفيهوم 

تَّة واملوطهأ ومسند  -اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء  .16 زوائد األمايل والفوائد واملعاجم واملشيخات على الكتب السهِّ
 م.4227 -ه  1242ين َسليم َجرَّار، أضواء السهلف ابلرهايض، ط/األوىل نبيل سعد الده لاإلمام أمحد 

اث  .17 حبر الدهموع أليب الفرج عبد الرهمحن بن عليه مجال الدهين اْلوزيه، ُتقيق: قسم التهحقيق ابلدهار، دار لصهحابة للّته
 م.1114 -ه  1214مصر، ط/األوىل  –بطنطا 

البن جنيم زين الدهين بن إبراهيم بن حممهد احلنفيه ]وابحلاشية: منحة اخلالق على البحر  2شرح كنز الدهقائق البحر الرهائق .12
  ه1212وت، ط/األوىل بري  –الرهائق البن عابدين، ضبطه وخرهج آايته وأحاديثه: الشهيخ زكرايه عمريات، دار الكتب العلميهة 

 .م1117 –
لَولهويه، دار ابن اْلوزي ا يويبثيح اإلمام مسلم بن احلجهاج للشهيخ حممهد بن عليه اإلالبحر احمليط الثهجهاج يف شرح صح .11
 ه .1245الس عوديهة، ط/األوىل  -مهام ابلده 
، دراسة وُتقيق: .42 لشهيخ عادل أمحد ا البحر احمليط يف التهفسري لإلمام أيب حيهان حممهد بن يوسف أثري الدهين األندلسيه

ار الكتب د. أمحد النهجويل اْلمل، د –عليه حممهد معوهض، بشاركة: د. زكرايه عبد اجمليد النهوت الشهيخ  –عبد املوجود 
 م.1114 -ه  1214بريوت، ط/األوىل  –العلميهة 

                                  
 ه (.222هو شرح للجمع بني الصهحيحني أليب عبد اّلله احلَُمْيديه األندلسيه )ت:  - 1
 ه (.712للشهيخ اإلمام أيب الربكات عبد اّلله بن أمحد بن حممود الشههري حبافظ الدهين النَّسفيه )ت:  - 2
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، دار هجر  .41 البداية والنههاية أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدهمشقيه، ُتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الّتهكيه
 م.1111 -ه  1211: ط/األوىل 42م. مج 1117 -ه  1217: ط/األوىل 11عة والنهشر، مج للطهبا
، دار الكتاب العريب  .44 بريوت،  –بدائع الصهنائع يف ترتيب الشهرائع أليب بكر بن مسعود عالء الدهين الكاساينه احلنفيه

 م.1172 -ه  1412ط/الثانية 
، مكتبة يه، حقهقه وضبطه وعلهق عليه: أبو عاصم الشهواميه األثريه البعث والنهشور أليب بكر أمحد بن احلسني البيهق .44

 ه .1246اململكة العربيهة الس عوديهة، ط/األوىل  -دار احلجاز ابلرهايض 
 –البيان يف مذهب اإلمام الشهافعيه أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري اليمنه، اعتًن به: قاسم حممهد النهوريه، دار املنهاج  .42

 م. 4222 - ه 1241األوىل  ُجدهة، ط/
سَتخرَجة أليب الوليد حممهد بن أمحد بن رشد القرطبه، ُتقيق .45

ُ
: أ. البيان والتهحصيل والشهرح والتهوجيه والتهعليل ملسائل امل

 م.1122 -ه  1222بريوت، ط/الثانية  –أمحد احلبايب، دار الغرب اإلسالميه 
 -ه  1217بريوت، ط/األوىل  –لدهين، دار الكتب العلميهة اتريخ ابن الوردي أليب حفص عمر بن مظفهر زين ا .46

 م.1116
اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان أليب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاينه، ُتقيق: سيهِّد كسروي حسن، دار الكتب  .47

 م.1112 -ه  1212 األوىلبريوت، ط/ –العلميهة 
السهالم  حممهد بن أمحد مشس الدهين الذههبه، ُتقيق: عمر عبد اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم أليب عبد هللا .42

 م.1114 -ه  1214بريوت، ط/الثانية  –التهدمريه، دار الكتاب العريب 
اتريخ الطهربي = اتريخ الرهسل وامللو ِ أليب جعفر حممهد بن جرير الطهربي، ُتقيق: حممهد أبو الفضل إبراهيم، دار  .41

 املعارف بصر، ط/الثانية.
ن غرامة دراسة وُتقيق: أبو سعيد َعمرو ب ريخ مدينة دمشق البن عساكر أيب القاسم عليه بن احلسن الشهافعيه،ات .42

   م.1112 -ه  1211بريوت، ط/ األوىل  -الَعمرويه، دار الفكر 
 -ة ابلرهايض بتبصرة أويل األحالم من قصٍص فيها كالم للشهيخ أيب عبد الرهمحن فوزي بن عبد اّلله األثريه، مكتبة التهو  .41

 م. 4221 -ه  1244الس عوديهة، ط/األوىل 
التهبصرة أليب الفرج عبد الرهمحن بن عليه ابن اْلوزيه، ُتقيق: أ. د. مصطفى عبد الواحد، دار السهالم ابلقاهرة،  .44

 م.4214 -ه  1244ط/األوىل 
ه  1225ألوىل ا  بريوت، ط/ –لعلميهة ُتفة الفقهاء أليب بكر حممهد بن أمحد عالء الدهين السهمرقنديه، دار الكتب ا .44

 م.1122 -
 لعقباينه التهلمساينه، ا نية الذهاكر يف حفظ الشهعائر وتغيري املناكر أليب عبد هللا حممهد بن أمحد بنُُتفة النهاظر وغُ  .42

 ُتقيق: أ. عليه الشهن ويف.
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التهحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه لعليه بن إمساعيل األبياري، دراسة وُتقيق: أ. د. عليه بن عبد الرهمحن  .45
ه  1242 األوىل/ط]دولة قطر(.  –الكويت )طبعة خاصهة بوزارة األوقاف والشهؤون اإلسالميهة  -َبسهام اْلزائريه، دار الضهياء 

 .[م4214 -
هي .46 غيب والّته بن شعبان، دار اوام الس نهة أيب القاسم إمساعيل بن حممهد األصبهاين، اعتًن به: أمين بن صاحل ب لِّقِّ الّته

 م.1114 -ه  1212احلديث ابلقاهرة، ط/األوىل 
بن إبراهيم الزهير اتطريز رايض الصهاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبار ِ النهجديه، ُتقيق: د. عبد العزيز بن عبد هللا  .47

 م.4224 -ه  1244الس عوديهة، ط/األوىل  –، دار العاصمة ابلرهايض آل محد
ْرَوزِّيه، ُتقيق وتعليق وَتريج: د. عبد الرهمحن عبد اْلبهار الَفرِّ  .42

َ
، تعظيم قدر الصهالة أليب عبد هللا حممهد بن نصر بن امل يوائيه

 ه .1226مكتبة الدهار ابملدينة املنوهرة، ط/األوىل 
د البيان عن َتويل آي القرآن أليب جعفر حممهد بن جرير الطهربيه، ُتقيق: د. عبد هللا بن عب ربي = جامعتفسري الطه  .41

، دار هجر للطهباعة والنهشر والتهوزيع واإلعالن، ط/األوىل   م.4221 -ه  1244احملسن الّتهكيه
لطيهب، مكتبة نزار سعد حممهد اتفسري القرآن العظيم البن أيب حامت أيب حممهد عبد الرهمحن بن حممهد الرهازي، ُتقيق: أ .22

 م.1117 -ه  1217اململكة العربيهة الس عوديهة، ط/األوىل  -مصطفى الباز 
تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدهمشقيه، ُتقيق: سامي بن حممهد السهالمة، دار طيبة  .21

 م.1111 -ه  1242الس عوديهة، ط/الثانية  -للنهشر والتهوزيع ابلرهايض 
تفسري حدائق الرَّوح والرَّحيان يف روايب علوم القرآن حملمهد األمني بن عبد هللا اأُلَرمِّيه العلوِّيه الََرريه، إشراف ومراجعة:  .24

 م.4221 -ه  1241بريوت، ط/األوىل  –د. هاشم حممهد عليه بن حسني مهدي، دار طوق النهجاة 
سنة  22: مج ستامبول، طابء إمساعيل حقهي اإلستانبويل، مطبعة عثمانيهة تفسري روح البيان لإلمام أليب الفدا .24

 م.1142سنة  12ه / مج 1442
تفسري غريب ما يف الصهحيحني البخاريه ومسلم لإلمام أيب عبد اّلله حممهد بن أيب نصر احلَُمْيديه، دراسة وُتقيق: د.  .22

 م.1115 –ه  1215مصر، ط/األوىل  –ة ابلقاهرة منشورات مكتبة الس نَّ  زُبَ ْيَدة حممهد سعيد عبد العزيز،
أضاف إليه: أبو األشبال ووضهحه و  عليه قوعله  هقتقريب التههذيب أليب الفضل أمحد بن عليه بن حجر الَعسقالينه، حقه  .25

 لصغري أمحد شاغِّف الباكستاينه، تقدمي: بكر بن عبد اّلله أبو زيد، دار العاصمة ابلرهايض ]ُكتبت مقدهمته يف شوها
 ه .[.1214

، دراسة التَّْكميل يف اْلَرْح والت َّْعدِّيل وَمْعرِّفة الثهَِّقات والض عفاء واجمَلاهِّيل أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدهمشقيه  .26
مجة  اث والّته وُتقيق: د. شادي بن حممهد بن سامل آل نعمان، مركز النهعمان للبحوث والدهراسات اإلسالميهة وُتقيق الّته

 م.4211 -ه  1244اليمن، ط/األوىل  -عاء بصن
، التهمهيد ملِّا يف املوطهأ من املعاين واألسانيد يف حديث رسول اّللَّ صلهى اّللَّ عليه وسلهم أليب عمر بن عبد الربه القرطبه  .27

اث لندن،  –إلسالميه ا حقهقه وعلهق عليه: بشهار عوهاد معروف، وسليم حممهد عامر، وحممهد بشهار عوهاد، مؤسهسة الفرقان للّته
  م.4217 -ه  1241ط/األوىل 
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 هتذيب اللهغة أليب منصور حممهد بن أمحد األزهريه، ُتقيق: أ. عبد السهالم هارون، مراجعة: أ. حممهد عليه النهجهار، .22
مجة.   الدهار املصريهة للتهأليف والّته

ُلقهن أيب حفص عمر بن عليه  .21
للبحث العلميه  سراج الدهين، ُتقيق: دار الفالحالتهوضيح لشرح اْلامع الصهحيح البن امل

ط ومجعة فَتحي، وزارة األوقاف والشهؤون اإلسالميهة  اث إبشراف: خالد الرابه ه  1241 دولة قطر، ط/األوىل –وُتقيق الّته
 م.4222 -

نعِّم بشرح صحيح اإلمام مسلم للشهيخ عبد العزيز بن عبد هللا الره  .52
ُ
، مركزتوفيق الرَّبهِّ امل بد العزيز بن عبد هللا ع اجحيه
 م.4212 -ه  1241الس عوديهة، ط/األوىل  -الرهاجحيه ابلرهايض 

سنة  نيهةاْلوائب ابلقسطنطيبريوت، طُبع يف مطبعة  –دار صادر  اْلاسوس على القاموس ألمحد فارس الشهدايق، .51
 ه 1411

ز مشس، ُتت الدهمشقيه، ُتقيق: حممهد عزي جامع املسائل لشيخ اإلسالم أيب العبهاس أمحد بن عبد احلليم ابن تيميهة .54
 ه .1242إشراف: بكر بن عبد اّلله أبو زيد، دار عامل الفوائد بكهة املكرهمة، ط/األوىل 

، 1اْلامع لشعب اإلميان أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقيه، أشرف على ُتقيقه وَتريج أحاديثه: ُمتار أمحد النهدوي .54
 م.4224 -ه  1244السهعوديهة، ط/األوىل  –مكتبة الرهشد ابلرهايض 

اْلراثيم املنسوب أليب حممهد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، ُتقيق: حممهد جاسم احلميديه، قدهم له: د. مسعود بوبو،  .52
 .م1117دمشق  –وزارة الثهقافة 

، دار السهعادة للطهباعة، األ .55 مصر، ط/الثانية  –زهر الشهريف مجع اْلوامع = اْلامع الكبري لإلمام جالل الدهين السهيوطيه
 م.4225 -ه  1246

بريوت،  –يب بكر حممهد بن احلسن بن ُدَرْيد، حقهقه وقدهم له: د. رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني ألمجهرة اللهغة  .56
 م.1127ط/األوىل 

، ُتقيجواهر الدهرر يف حله ألفاظ املختصر أليب عبد هللا حممهد بن إبراهيم مشس الدهين الته  .57 ق وَتريج: د. أبو احلسن تائيه
م. )أعدهه للمكتبة الشهاملة: رابطة 4212 -ه  1245بريوت، ط/األوىل  –نوري حسن حامد املسليته، دار ابن حزم 

 النهسهاخ، تنفيذ: مركز النهخب العلميهة، برعاية: مؤسهسة سليمان الرهاجحي اخلرييهة(.
ة على ُمتصر الُقُدوريه  .52 اد الزَّبِّيدِّيه، مكتبة حقهانيهة، مطاْلوهرة النَّريهِّ بعة حممود لإلمام أيب بكر بن عليه بن حممهد احلده
 ه .1421ابكستان  -بك 
حاشية الصهاوي = بلغة السهالك ألقرب املسالك على الشهرح الصهغري للدهردير أيب العبهاس أمحد بن حممهد الصهاوي،  .51

 م.1115 -ه  1415بريوت، ط/األوىل  –العلميهة  ضبطه وصحهحه: حممهد عبد السهالم شاهني، دار الكتب
مصر  -ين أليب احلسن عليه بن أمحد بن مكرم الصهعيدي، ط/القاهرة حاشية العدويه على شرح كفاية الطالب الرابه  .62

 ه .1421

                                  
ار السهلفيهة بُبومباي ابلند. - 1  صاحب الده
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حاشيتا: قليويب أمحد بن أمحد بن سالمة شهاب الدهين املصري، وعمرية أمحد شهاب الدهين الربلسيه، على شرح  .61
مصر،  -وأوالده  ، مصطفى البايب احللبل الدهين احمللهيه حممهد بن أمحد على منهاج الطهالبني حيىي بن شرف النهوويه جال

 ه .1156 -ه  1475ط/الثالثة 
، دار الكاحلسبة يف اإلسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالميهة أل .64 تب محد بن عبد احلليم تقيه الدهين ابن تيميهة الدهمشقيه

 بريوت، ط/األوىل. –العلميهة 
 احلَُلل اإلبريزيهة مِّن التهعليقات البازيهة على صحيح البخاري لعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، بقلم: أيب حممهد عبد هللا .64

 م.4227 -ه  1242ململكة العربيهة الس عوديهة، ط/األوىل اببن مانع، دار التهدمريهة 
القادر بن عمر البغداديه، ُتقيق وشرح: عبد السهالم حممهد هارون، خزانة األدب وُلبه لُباب لسان العرب لعبد   .62

 م.1117 -ه  1212مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، ط/الرهابعة 
بن عبد احملسن االد ره املنثور يف التهفسري ابملأثور لعبد الرهمحن بن أيب بكر جالل الدهين السهيوطيه، ُتقيق: د. عبد اّلله  .65

 م.4224 -ه  1242رة الّتهكيه، ط/األوىل القاه
َدرُْج الد رر يف َتفِّسريِّ اآليِّ والس َور أليب بكر عبد القاهر بن عبد الرهمحن اْلرجاينه، ُتقيق: َوليد بِّن أمحد بن َصالِّح  .66

، َملهة احلكمة بانشسّت   م.4222 -ه  1241بريطانيا، ط/األوىل  -احُلَسنْي، إايد عبد اللهطيف القيسيه
ة أحوال صاحب الشهريعة أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، ُتقيق: د. عبد املعطي قلعجي، دار دالئل النهبوهة ومعرف .67

اث ابلقاهرة، ط/األوىل  -الكتب العلميهة  ن للّته  م.1122 -ه  1222بريوت، دار الرايه
، دار الكتاب الع .62 ن الشهافعيه بريوت، ط/العاشرة  –ب ر دليل الفاحلني لطرق رايض الصهاحلني حملمهد عليه بن حممهد بن َعاله

 م.1125 -ه  1225
، دار ابن قتيبة  .61  –ديوان رؤبة بن العجهاج ضمن َمموع أشعار العرب، تصحيح وترتيب: وليم بن الورد الربويسيه

 الكويت. 
 دمشق. –بة أطلس ، مكتطليالسه  : د. عبد احلفيظُتقيقرواية عبد امللك بن قُريب األصمعيه وشرحه،  ديوان العجهاج .72
عد قراءة األصل ب العقالء ونزهة الفضالء أليب حامت حممهد بن حبهان الُبسيت، تصحيح: حممهد أمني اخلاجنيروضة  .71

املنقول منه على الشهيخ طاهر اْلزائريه ومساع الشهيخ أمحد بن األمني الشهنقيطي والشهيخ حممود أفندي السهنكريه، مطبعة  
 ه .1442مصر، ط/األوىل  –كردستان العلميهة ابْلماليهة 

رة يف مناقب العشرة أليب العبهاس أمحد بن عبد هللا حمبه الدهين الطهربي، اعتًن به وأخرجه: عبد اجمليد  .74 الرهايض النهضِّ
 م.1117 -ه  1212بريوت، ط/األوىل  –طعمة َحلب، دار املعرفة 

تعليق: شعيب األرنؤوط قيق وَتريج و د بن أيب بكر مشس الدهين، ُتبن قيهِّم اْلوزيهة حممه الزاد املعاد يف هدي خري العباد  .74
 -ه  1226الكويت، ط/الثالثة عشر  –بريوت، مكتبة املنار اإلسالميهة  –سة الرهسالة وعبد القادر األرنؤوط، مؤسه 

 م.1112
بريوت، ط/األوىل  –الزههد أليب عبد هللا أمحد بن حنبل، وضع حواشيه: حممهد عبد السهالم شاهني، دار الكتب العلميهة  .72

 م.1111 -ه  1242
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 –الزهواجر عن اقّتاف الكبائر أليب العبهاس أمحد بن حممهد بن عليه بن حجر اليتميه الفقيه، املطبعة اخلدهيويهة ببوالق  .75
 ه .1422مصر 

سبل الدى والرهشاد يف سرية خري العباد حملمهد بن يوسف الشهامي، ُتقيق: د. عليه حسن حممود حبيبة، القاهرة  .76
 م.1117 -ه   1212

مصر، ط/األوىل  –السهراج املنري شرح اْلامع الصهغري يف حديث البشري النهذير للعزيزيه عليه بن أمحد، املطبعة اخلرييهة  .77
 ه 1422

ر املعارف يهئ يف األمهة أليب عبد الرهمحن حممهد انصر الدهين األلباين، داسلسلة األحاديث الضهعيفة واملوضوعة وأثرها السه  .72
 م.4224 -ه  1244ملكة العربيهة الس عوديهة، ط/األوىل امل -ابلرهايض 

سنن الدهارمي أليب حممهد عبد هللا بن عبد الرهمحن السهمرقنديه، ُتقيق: حسني سليم أسد الدهاراينه، دار املغن للنهشر  .71
 م.4222 -ه  1241والتهوزيع ابململكة العربيهة السهعوديهة، ط/األوىل 

، أشرف عليه:  .22 ، قدهم له: عبد هللا بن عبد احملسن الّتهكيه السهنن الكربى أليب عبد الرهمحن أمحد بن شعيب النَّسائيه
 -ه  1241بريوت، ط/األوىل  –ُشعيب األرانؤوط، حقهقه وخرهج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلب، مؤسهسة الرهسالة 

  م. 4221
شرف والرعيهة ألمحد بن عبد احلليم ابن تيميهة، ُتقيق: عليه بن حممهد العمران، أالسهياسة الشهرعيهة يف إصالح الرهاعي  .21

م 4211 -ه  1222دار ابن حزم ببريوت، ط/الرهابعة  -عليه: بكر بن عبد اّلله أبو زيد، دار عطاءات العلم ابلرهايض 
 )ط/األوىل لدار ابن حزم(.

سة مشس الدهين الذههب، ُتقيق: الشهيخ شعيب األرنؤوط، مؤسه  سري أعالم النهبالء أليب عبد هللا حممهد بن أمحد بن .24
 م.1126 -ه  1226بريوت، ط/الرهابعة  –الرهسالة 

َلقَّب ب   .24
ُ
رَي السهلف الصهاحلني أليب القاسم إمساعيل بن حممهد امل بن حلمي بن فرحات  ، ُتقيق: د. كرم«وام الس نَّةقِّ »سِّ

 م.1111 -ه  1242 بن أمحد، دار الرهاية ابلرهايض، ط/األوىل
رواية ابنه  ،سرية عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه أليب حممهد عبد اّلله بن عبد احَلَكم .22

ة ]ُكتبت مقدهمة ، ط/الثانيمصر –نسخها وصحهحها وعلهق عليها: أمحد عبيد، مكتبة وهَبة ابلقاهرة  ،أيب عبد اّلله حممهد
 م[.1152 -ه  1474ه ، بينما الطبعة الثانية كانت بدمشق سنة 1425ة الطهبعة األوىل سن

سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز اخلليفة الزهاهد أليب الفرج عبد الرهمحن بن اْلوزي، ضبطه وشرحه وعلهق عليه: أ.  .25
 م.1122 –ه  1222بريوت، ط/األوىل  –نعيم زرزور، دار الكتب العلميهة 

يهة د اخلرشيه على ُمتصر أيب الضهياء خليل )معه حاشية الشهيخ العدويه(، املطبعة الكربى األمري شرح أيب عبد اّلله حممه  .26
 .ه  1417مصر، ط/الثانية  –ببوالق 

شرح الزهرقاينه على موطهأ اإلمام مالك حملمهد بن عبد الباقي الزهرقاينه، ُتقيق: حممهد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث  .27
 م.4215 -ه  1246ابلقاهرة، ط/األوىل 
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شرح العقيدة الطهحاويهة حقهقها وراجعها مجاعة من العلماء، خرهج أحاديثها: الشهيخ حممهد انصر الدهين األلباينه، دار  .22
 بريوت. –الفكر العريب 

شرح النهووي على مسلم = املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجهاج أليب زكرايه حيىي بن شرف النهوويه، دار الكتب  .21
 بريوت. -العلميهة 

ري بن حجر العسقالين، الشهارح: الشهيخ عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضأليب الفضل أمحد بن عليه شرح بلوغ املرام  .12
 )دروس مفرهغة من موقع الشهيخ اخلضري(.

محد حطيبة ]مصدر الكتاب: دروس صوتيهة قام بتفريغها موقع الشهبكة اإلسالميهة ألشرح رايض الصهاحلني  .11
http://www.islamweb.net  ه [.1224بواسطة املكتبة الشهاملة: رجب 

مرشد ذوي احلِّجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه والقوَل املكتَفى على سنن املصطَفى »شرح سنن ابن ماجة املسمهى  .14
اشم حممهد عليه همجع وَتليف: حممهد األمني بن عبد هللا األُرميه الَعَلويه األثيويبه، مراجعة ْلنة من العلماء برائسة: أ. د. 

 م.4212 -ه  1241بريوت، ط/األوىل  –عودية، دار طوق النهجاة السه  –حسني مهدي، دار املنهاج ُِبدهة 
، أشرف عليه وشار ِ يف ُتقيقه:  .14 شرح سنن أيب داود البن رسالن أيب العبهاس أمحد بن حسني شهاب الدهين املقدسيه

براهيم، دار أمحد فوزي إ –وائل إمام عبد الفتهاح  –مهد عوض اّلله ربيع حم -خالد اخلرهاط، ُتقيق: أمحد عويس حنيدي 
اث ابلفيهوم   م.4216 -ه  1247مصر، ط/األوىل  –الفالح للبحث العلميه وُتقيق الّته

ه (، ضبط نصهه وعلهق عليه: أبو متيم ايسر 221شرح صحيح البخاري البن بطهال أيب احلسن عليه بن َخَلف )ت:  .12
 الس عوديهة. –ة الرهشد ابلرهايض بن إبراهيم، مكتب

شرح صحيح مسلم )املسمَّى: الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَ هَّاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجهاج( مجع وَتليف:  .15
حممهد األمني بن عبد هللا اأُلَرميه الَعَلويه، مراجعة ْلنة من العلماء برائسة الربفسور: هاشم حممهد عليه مهدي، دار املنهاج 

 م.4221 -ه  1242دهة ودار طوق النهجاة ببريوت، ط/األوىل ِبُ 
م، دار الكتاب ين، ُتقيق: حممهد إبراهيشرح ّنج البالغة البن أيب احلديد أيب حامد عبد احلميد بن هبة هللا عزه الده  .16

 م.4227 -ه  1242بغداد، ط/األوىل  –العريب 
17. ، ل، دار ُتقيق: أيب هاجر حممهد السهعيد بن بسيوين زغلو  شعب اإلميان لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقيه

 م.4222 -ه  1241بريوت، ط/األوىل  –الكتب العلميهة 
 –الصهحاح اتج اللهغة وصحاح العربيهة أليب نصر إمساعيل بن محهاد اْلوهريه، راجعه واعتًن به: د. حممهد حممهد اتمر  .12

 م.4221 -ه  1242يث ابلقاهرة زكرايه جابر أمحد، دار احلد –أنس حممهد الشهامي 
، إشراف  .11 صحيح وضعيف "اتريخ أيب جعفر الطهربيه"، حقهقه وخرهج رواايته وعلهق عليه: حممهد بن طاهر الربزجنيه

ق، دار ابن كثري   م.4227 -ه  1242بريوت، ط/األوىل  –دمشق  –ومراجعة: حممهد صبحي حسن حاله
وهاس زيه، ُتقيق وتعليق: حممود فاخوري، خرهج أحاديثه: د. حممهد ر صفة الصهفوة أليب الفرج عبد الرهمحن بن اْلو  .122

 م.1125 –ه  1225بريوت، ط/الثالثة  –قلعه جي، دار املعرفة 
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، ُتقيق وتوثيق: د. عبد املعطي أمني قلعجي، دار الكتب  .121 الضهعفاء الكبري أليب جعفر حممهد بن َعمرو العقيليه
 بريوت، ط/األوىل. –العلميهة 

، دار الصهميعيه ابلرهايض، ط/األوىل ط/أخرى:   م.42222 -ه  1242ُتقيق: محدي عبد اجمليد السَّلفيه
 هبيهة[.ضعيف األحاديث القدسيهة لعبد هللا بن عبد احلليم السهيسي ]املصدر: الشهاملة الذه  .124
عارف لِّلَنْشرِّ  .124

َ
ْهِّيب حملمهد انصر الدهين األلباينه، مكَتبة امل ْغِّيب َوالّتَّ اململكة العربيهة  -وزْيع ابلرهايض والت َضعيُف الّتَّ

  م.4222 -ه  1241الس عوديهة، ط/األوىل 
مصر، ط/األوىل  –الطهبقات الكبري حملمهد بن سعد الزههريه، ُتقيق: د. عليه حممهد عمر، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة  .122

 م.4221 -ه  1241
مذي  .125  بريوت. –دار الكتب العلميهة بن العريب املالكيه، العارضة األحوذيه بشرح صحيح الّته
ُعمدة احلُفهاظ يف تفسري أشرف األلفاظ للسَّمني احللبه أيب العبهاس أمحد بن يوسف شهاب الدهين، ُتقيق: حممهد  .126

 م.1116 -ه  1217بريوت، ط/األوىل  –ابسل عيون السهود، دار الكتب العلميهة 
ّلله د بن أمحد بدر الدهين العينه، ضبطه وصحهحه: عبد اُعمدة القاري شرح صحيح البخاريه لإلمام أيب حممهد حممو  .127

 م.4221 -ه  1241بريوت، ط/األوىل  –حممود حممهد عمر، دار الكتب العلميهة 
ر للكمال د أكمل الدهين الرهومي البابرته، مطبوع هبامش: فتح القديحممهد بن حممه أليب عبد هللا العناية شرح الداية  .122

 -ه  1421ط/األوىل  لبنان(، -ومطبعة مصطفى البايب احللب وأوالده بصر )وَصوهرهتا دار الفكر  ابن المام، شركة مكتبة
 ه [.1224م. ]املكتبة الشهاملة رجب 1172

غريب احلديث أليب سليمان محد بن حممهد اخلطهايب، ُتقيق: عبد الكرمي إبراهيم العزابويه، خرهج أحاديثه: عبد الَقي وم  .121
 م.4221 -ه  1244جامعة أمه الُقرى بكهة املكرهمة، ط/الثانية  عبد ربه النهبه،

الغريب املصنهف أليب ُعبيد القاسم بن سالهم الرويه، ُتقيق: د. حممهد املختار العبيديه، اجملمع التهونسيه للعلوم  .112
 م.1116 -ه  1216تونس، ط/الثانية  –ودار سحنون للنهشر والتهوزيع  ،واآلداب والفنون

أجازها عبد العزيز حقهق أصولا و  ،ري شرح صحيح البخاريه أليب الفضل أمحد بن عليه بن حجر العسقالينه فتح البا .111
 م.1114 -ه  1212بريوت  –بن عبد هللا بن ابز، دار الفكر 

نعِّم شرح صحيح مسلم أ. د. موسى شاهني الشني، دار الشهروق ابلقاهرة، ط/األوىل  .114
ُ
 م.4224 -ه  1244فتح امل

،الفِّْقُه  .114 يه
 -ه  1214األوىل سوريَّة، ط/ –دار الفكر بدمشق  اإلسالمي  وأدِّلَُّتُه أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الز َحْيلِّ

 . م1111
. ايسني األيهويبه، املكتبة د فقه اللهغة وأسرار العربيهة أليب منصور عبد امللك بن حممهد الثهعالبه، ضبطه وعلهق حواشيه: .112

 م.4222 -ه  1242الثانية بريوت، ط/ –العصريهة بصيدا 
 -ه  1242ثانية ال بريوت، ط/ –دار الكتب العلميهة  ،الفقه على املذاهب األربعة لعبد الرهمحن بن حممهد اْلزيري .115

 م.4224
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الفواكه الدهواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ألمحد بن غنيم شهاب الدهين األزهريه، ضبطه وصحهحه وخرهج  .116
، دارأحاديثه: الشهيخ ع  م.1117 -ه  1212بريوت، ط/األوىل  –الكتب العلميهة  بد الوارث حممهد عليه

قاعدة يف االنغماس يف العدوه وهل يباح؟ أليب العبهاس أمحد بن عبد احلليم ابن تيميهة الدهمشقيه، ُتقيق: أيب حممهد  .117
 م.4224 -ه  1244أشرف بن عبد املقصود، أضواء السهلف ابلرهايض، ط/األوىل 

اث يف مؤسهسة  .112 القاموس احمليط أليب طاهر حممهد بن يعقوب َمد الدهين الفريوز آابديه، ُتقيق: مكتب ُتقيق الّته
، مؤسهسة الرهسالة   م.4225 -ه  1246بريوت، ط/الثامنة  –الرهسالة إبشراف: حممهد نعيم العرقُسوسيه

حالهق،  ن األثري، راجعه وصحهحه: د. حممهد يوسفأليب احلسن عليه بن أيب الكرم عزه الدهين اب اريخالكامل يف الته  .111
 م.1127 -ه  1227بريوت، ط/األوىل  –دار الكتب العلميهة 

الشهيخ  –الكامل يف ضعفاء الرهجال أليب أمحد عبد هللا بن ُعديه اْلرجاينه، ُتقيق: الشهيخ عادل أمحد عبد املوجود  .142
 بريوت. –ح أبو َسنَّة، دار الكتب العلميهة عليه حممهد معوهض، شار ِ يف ُتقيقه: أ. د. عبد الفتها 

أيب حممهد عبد هللا بن حممهد، دراسة وُتقيق: رضاء هللا بن حممهد إدريس أليبِّ الشهيخ األصبهاينه كتاب العظمة  .141
 الس عوديهة، ط/األوىل. –املباركفوريه، دار العاصمة ابلرهايض 

دهم له هللا الشهافعيه، حقهقه: حلمي كامل أسعد عبد الادي، قكتاب الفوائد )الغِّيالنيهات( أليب بكر حممهد بن عبد  .144
 م. 1117 -ه  1217وراجعه وعلهق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن اْلوزي الس عوديهة، ط/األوىل 

مهد بن عاشور، حم الكشف والبيان عن تفسري القرآن أليب إسحاق أمحد بن إبراهيم الثهعلبه، دراسة وُتقيق: اإلمام أيب .144
اث العريب   م.4224 -ه  1244بريوت، ط/األوىل  -مراجعة وتدقيق: أ. نظري السهاعديه، دار إحياء الّته

َُعلهم، ضمن أربعة أجزاء. .142
، ُتقيق: حممهد السَّيهِّد امل  الكشكول حملمهد بن احلسني هباء الدهين العامليه

شهيخ ديه عليه بن حسام الدهين املدين، ضبطه وفسهر غريبه: الكنز العمهال يف سنن األقوال واألفعال للمتهقي الن .145
 م.1985 -ه  1225بريوت، ط/اخلامسة  –بكري حيهاين، تصحيح وفهرسة: الشهيخ صفوة السهقها، مؤسهسة الرهسالة 

لَعسقالينه، ُتقيق االالهمع الصهبيح بشرح اْلامع الصهحيح أليب عبد هللا حممهد بن عبد الدهائم مشس الدهين الن  َعْيميه  .146
ه  1244 الكويت، ط/األوىل -لبنان  –ودراسة: ْلنة ُمتصهة من احملقهقني إبشراف نور الدهين طالب، دار النهوادر، سورية 

 م.4214 -
 بريوت. –اللهباب يف شرح الكتاب لعبد الغنه بن طالب الغنيميه الدهمشقي احلنفي، املكتبة العلميهة  .147
اث العريب سان العرب البن ل . 142 )عن دار  بريوت –منظور أيب الفضل حممهد بن مكرم مجال الدهين، دار إحياء الّته
  بريوت(. –صادر 
ُتقيق: حملمهد بن حممهد سامل اجمللسيه الشهنقيطي، تصحيح و « ُمتصر خليل»لوامع الدهرر يف هتك أستار املختصر  .142

لنهين، دار بقلم حفيد املؤلهف: أمحد بن احلاج أمحد، املقدهمة دار الرهضوان، راجع تصحيح احلديث وَترجيه: اليدايل ابن ا
 م.4215 -ه  1246الرهضوان بنواكشوط موريتانيا، ط/األوىل 

: منت بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة النهعمان أليب احلسن عليه بن أيب بكر برهان الدهين املرغيناينه، اعتًن به .141
 م.1146 -  ه1455د الوههاب حبريي، ط/األوىل مصر حامد إبراهيم كرسون وحممهد عب
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املتواري على أبواب البخاري أليب العبهاس أمحد بن حممهد ابن املنريه اإلسكندراينه، ُتقيق وتعليق: عليه حسن عليه  .142
 م.1990 -ه  1211دار عمهار بَعمهان، ط/األوىل  -عبد احلميد، املكتب اإلسالميه ببريوت 

بن حممهد بن االم أيب العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرهمحن َمموع فتاوى شيخ اإلس .141
ه  1245يهة الس عوديهة اململكة العرب -قاسم بعيهة ابنه حممهد، ط/َممع امللك فهد لطباعة املصحف الشهريف ابملدينة النهبويهة 

 م.4222 -
 –ميهة عبد احلليم بن تيمية تقيه الدهين الدهمشقي، دار الكتب العل َمموعة الرهسائل واملسائل أليب العبهاس أمحد بن .144

 م )اعتمد على نشرة السيهد حممهد رشيد رضا(.1114 -ه  1214بريوت، ط/الثانية 
يده، ُتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلميهة  .144 احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن عليه بن إمساعيل بن سِّ

 م.4222 -ه  1241وىل بريوت، ط/األ –
ُمتصر الُقُدوري يف الفقه احلنفيه أليب احلسن أمحد بن حممهد بن الُقُدوريه، ُتقيق: كامل حممهد حممهد عويضة، دار  .142

 م.1117 -ه  1212بريوت، ط/األوىل  –الكتب العلميهة 
، قدهم له: د. خليل إبر  .145 يده األندلسيه َخصَّص أليب احلسن عليه بن إمساعيل بن سِّ

ُ
تًن بتصحيحه: اهيم جفهال، اعامل

اث العريب   م.1116 -ه  1217بريوت، ط/األوىل  –مؤسهسة التهاريخ العريب  –مكتب التهحقيق بدار إحياء الّته
مرآة الزهمان يف تواريخ األعيان لسبط ابن اْلوزيه أيب املظفهر يوسف بن قِّْزأُوغلي بن عبد هللا مشس الدهين، ُتقيق  .146

 م.4214 -ه  1242سوراي، ط/األوىل  –رقسوسي وعمهار رحياوي، دار الرهسالة العامليهة بدمشق وتعليق: حممهد رضوان ع
 –املراسيل أليب داود سليمان بن األشعث السهجستاينه، دراسة وُتقيق: عبد العزيز عزه الدهين السهريوان، دار القلم  .147

 م.1126 -ه  1226بريوت، ط/األوىل 
ار لإلمام عبد الرهمحن بن أيب بكر جالل الدهين السهيوطيه، ُتقيق: حممهد عبد الرهحيم، داملزهر يف علوم اللهغة وأنواعها  .142
 م.4225ه  = 1246 - 1245بريوت، ط/األوىل  –الفكر 
مسالك األبصار يف ِمالك األمصار البن فضل هللا الُعمريه أمحد بن حيىي شهاب الدهين القرشيه، ُتقيق: كامل  .141

 بريوت. –لعلميهة سلمان اْلبوري، دار الكتب ا
روزيه  .122

َ
، مكتب ،مسند إسحاق بن راهَوْيه امل ة ُتقيق وَتريج ودراسة: د. عبد الغفور عبد احلق حسني بُ ره البَ ُلوشيه

 م.1111 -ه  1214املدينة املنوهرة، ط/األوىل  –اإلميان 
رون، إشراف: ، وآخعادل مرشد -مسند أيب عبد هللا أمحد بن حنبل البغدادي، ُتقيق وَتريج: شعيب األرنؤوط  .121

 م.  1117 -ه  1217بريوت، ط/األوىل  –د عبد هللا بن عبد احملسن الّتهكي، مؤسهسة الرهسالة 
 مسند أيب عبد هللا أمحد بن حنبل البغدادي، شرحه وصنع فهارسه: أمحد حممهد شاكر، دار احلديث ط/أخرى: 

 م.1115 -ه  1216ابلقاهرة، ط/األوىل 
منني أيب حفص عمر بن اخلطهاب رضي هللا عنه وأقواله على أبواب العلم أليب الفداء إمساعيل مسند الفاروق أمري املؤ  .124

بن عمر بن كثري الدهمشقي، وثهق ُأصوله وخرهج أحاديثه وحقهق مسائله: د. عبد املعطي قلعجي، دار الوفاء للطهباعة والنهشر 
 م.1111 -ه  1211ابملنصورة، ط/األوىل 
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يح البخاريه( للقاضي بدر الدهين الدهمامينه أيب عبد اّلله حممهد بن أيب بكر، اعتًن به مصابيح اْلامع )شرح صح .124
 م.4221 -ه  1242األوىل  ُتقيقا وضبطا وَترجيا: نور الدهين طالب، وزارة األوقاف والشهؤون اإلسالميهة بدولة قطر، ط/

ه  1242املصباح املنري يف غريب الشهرح الكبري أليب العبهاس أمحد بن حممهد الفيهومي احَلَمويه، دار احلديث ابلقاهرة  .122
 م. 4224 -

املعاين البديعة يف معرفة اختالف أهل الشهريعة حملمهد بن عبد هللا بن أيب بكر مجال الدهين الصهرديف الرهميي، ُتقيق:  .125
، دار ا  م(.1111 -ه  1211بريوت، ط/األوىل  –لكتب العلميهة سيهد حممهد مهًنه

بريوت،  –معجم األفعال املتعدهية حبرف ملوسى بن حممهد بن امللياين األمحدي "نَويوات"، دار العلم للماليني  .126
 م.1171ط/األوىل حزيران )يونيو( 

أبو  –د بن عوض هللا بن حممه املعجم األوسط أليب القاسم سليمان بن أمحد الطهرباينه، ُتقيق: أبو معاذ طارق  .127
 م.1115 -ه  1215الفضل عبد احملسن بن إبراهيم احلسينه، دار احلرمني ابلقاهرة 

ت، ط/الثانية بريو  –معجم البلدان أليب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا شهاب الدهين الرهوميه احَلَمويه، دار صادر  .122
 م.1177 -ه  1417

 -ه  1241القاهرة، ط/ األوىل  –ف العريبه د. أمحد ُمتار عمر، عامل الكتب معجم الصهواب اللهغويه دليُل املثقه  .121
 م.4222

املعجم البن املقرئ أيب بكر حممهد بن إبراهيم األصبهاين اخلازن، ُتقيق: حممهد حسن حممهد حسن إمساعيل ومسعد  .152
 م.4224 - ه 1242بريوت، ط/األوىل  –عبد احلميد السَّعدينه، دار الكتب العلميهة 

معجم مقاييس اللهغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرايه القزوينه، ُتقيق وضبط: عبد السهالم حممهد هارون، دار  .151
 م.1171 -ه  1411بريوت  –الفكر 
ْعلم بفوائد مسلم أليب عبد هللا حممهد بن عليه املازريه، ُتقيق وتقدمي: حممهد الشهاذيل النهيفر، بيت احلكمة  .154

ُ
تونس  -امل

 م.1111
154.  ، املعيار املعرب واْلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقيهة واألندلس واملغرب أليب العبهاس أمحد بن حيىي الَونشريسيه

دار الغرب  –خرهجه مجاعة من الفقهاء إبشراف د. حممهد حجهي، نشر وزارة األوقاف والشهؤون اإلسالميهة للمملكة املغربيهة 
 م.1121 -ه  1221بريوت  -اإلسالمي 

فهِّم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم أليب العبهاس أمحد بن عمر بن القرطبه، ُتقيق وتعليق وتقدمي: حميي الدهين  .152
ُ
امل

وت، دار الَكلِّم بري  -حممود إبراهيم بزهال، دار ابن كثري، دمشق  -يوسف علي بديويه  -أمحد حممهد السيهِّد  -ديب مستو 
 م. 1116 -  ه1217بريوت، ط/األوىل  –الطيهب، دمشق 

، ُتقيق: ة ابن مالك( أليب إسحق إبراهيم بن موسى الشهاطباملقاصد الشهافية يف شرح اخلالصة الكافية )شرح ألفيه  .155
اث اإلسالميه ِبامعة أمه القرى  -د. حممهد إبراهيم البنا  مكهة  -د. عبد اجمليد قطامِّش، معهد البحوث العلميهة وإحياء الّته

 م.4227 -ه  1242املكرهمة، ط/األوىل 
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مي حممهد، دار الكتب أمحد فه املَِّلل والنهَِّحل أليب الفتح حممهد بن عبد الكرمي الشههرستاين، صحهحه وعلهق عليه: أ. .156
 م.1114 -ه  1214بريوت، ط/الثانية  –العلميهة 

بن حممهد ابن  يمناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطهاب أليب الفرج عبد الرهمحن ابن اْلوزيه، ُتقيق: أبو أنس حلم .157
 م[.1116 -ه  1216إمساعيل املصريه، دار ابن خلدون ]ُكتبت مقدهمته سنة 

نعِّم يف شرح صحيح مسلم لصفيه الرهمحن املباركُفوريه، دار السهالم ابلرهايض  .152
ُ
نهة امل عربيهة الس عوديهة، اململكة ال -مِّ

 م.1111 -ه  1242ط/األوىل 
صاري، اعتًن أليب حيىي زكراي بن حممهد زين الدهين األن« ُتفة الباريه  »ى منحة الباري بشرح صحيح البخاري املسمه  .151

، مكتبة الرهشد ابلرهايض  ه  1246وديهة، ط/األوىل اململكة العربيهة الس ع -بتحقيقه والتهعليق عليه: سليمان بن دريع العازميه
 م.4225 -

 -ه  1242الشهروق ابلقاهرة، ط/الثالثة  أ. د. موسى شاهني الشني، دار 1املنهل احلديث يف شرح احلديث .162
 م.4224

املنهل الرهويه يف الطهِّب النهبويه حملمهد بن أمحد بن طولون مشس الدهين الدهمشقي، اعتًن بتصحيحه والتهعليق عليه  .161
 الند، ط/األوىل. –ونشره: احلافظ عزيز بيك، ْلنة أنوار املعارف ابملطبعة العزيزيهة حبيدرآابد 

َُهيهأ يف .164
كشف أسرار املوطهأ )رواية حممهد بن احلسن الشهيباينه( لعثمان بن سعيد الكماخيه، ُتقيق وَتريج: أمحد   امل

، دار احلديث ابلقاهرة   م.4225 -ه  1245مصر  -عليه
مواهب اْلليل لشرح ُمتصر خليل أليب عبد هللا حممهد بن حممهد مشس الدهين الطهرابلسيه املغريبه املعروف ابحلطهاب  .164

 بريوت. –لكي، ضبطه وخرهج آايته وأحاديثه: الشهيخ زكرايه عمريات، دار عامل الكتب املا
حمَّدِّيَّة ألبيي العبهاس أمحد بن حممهد بن أِب بكر شهاب الدهين الَقسطالينه، ُتقيق: صاحل  .162

ُ
املواهب اللهُدنيهة ابلِّمَنح امل
 م.4222 -ه  1245بريوت، ط/الثانية  –أمحد الشهامي، املكتب اإلسالميه 

موطهأ اإلمام مالك بن أنس األصبحيه املدينه، صحهحه ورقهمه وخرهج أحاديثه وعلهق عليه: حممهد فؤاد عبد الباقي،  .165
اث العريب   م.1125 -ه  1226بريوت  -دار إحياء الّته

التهعليق عليه: و نسب قريش أليب عبد هللا املصعب بن عبد هللا بن املصعب الزهبرييه، عن بنشره ألوهل مرهة وتصحيحه  .166
إ. ليفى بُروفنِّسال، أستاذ اللهغة واحلضارة ابلسهوربون، ومدير معهد الدهروس اإلسالميهة ِبامعة ابريس )سابقا(، دار املعارف 

 .ابلقاهرة، ط/الثالثة
اهر أمحد ط النههاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري اْلزريه أيب السهعادات املبار ِ بن حممهد َمده الدهين، ُتقيق: .167

اث العريب  -الزهاوي   بريوت. –حممود حممهد الطهناحي، دار إحياء الّته
، دار  .162 النههاية يف الفنت واملالحم أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدهمشقيه، ُتقيق: عصام الدهين الصهبابطيه

 احلديث ابلقاهرة.

                                  
 أحاديث ُمتارة من صحيح البخاري. - 1
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يحه: يوسف طالل، برهان الدهين املرغيناينه، اعتًن بتصح شرح بداية املبتدي أيب احلسن عليه بن أيب بكريف الداية  .161
 م.1115 -ه  1215بريوت  –دار احياء الّتاث العريب 

يَّة )اجملموعة األوىل(، مجع وإعداد: أمه أمحد هيفاء بنت عبد هللا الرهشيد، تقدمي: عبد  .172 نسِّ
َ
به امل الوصيهة ببعض الس َنن شِّ
 ه .1245/ 22/ 15ململكة العربيهة الس عوديهة يف ا -العزيز بن حممهد السهدحان، الرهايض 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزهمان أليب العبهاس أمحد بن حممهد مشس الدهين ابن َخلهِّكان، ُتقيق: د. إحسان عباس،  .171
 م.1177 -ه  1417بريوت  –دار صادر 
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